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Sammanfattning 
Möjligheten att vidta tvångsmedelsåtgärder är ett effektivt hjälpmedel vid 
olika former av myndighetsutövning. Det är i den brottsutredande 
verksamheten som det kanske är allra viktigast att kunna företa exempelvis 
husrannsakan, kroppsvisitation, kroppsbesiktning, beslag och 
frihetsberövande åtgärder.  
 
I RF stadgas att den enskilde är skyddad mot sådana ingripanden av 
integritetskränkande karaktär, som utförs av det allmänna. Skydd mot 
exempelvis kroppsvisitation, husrannsakan och frihetsberövande tillhör de 
relativa rättigheterna och kan därmed begränsas genom lagstiftning. Sådan 
rättighetsinskränkande lagstiftning får förekomma endast om det är 
godtagbart i ett demokratiskt samhälle och får inte gå utöver vad som är 
nödvändigt för att tillgodose det avsedda ändamålet. En rad grundläggande 
principer skall genomsyra såväl lagstiftning som tillämpning av lag som 
innebär fri- och rättighetsinskränkningar.  
 
En vanligt förkommande och viktig tvångsmedelsåtgärd är kroppsvisitation, 
som innebär en undersökning av någons kläder och annat som någon bär på 
sig, samt av väskor, paket och andra föremål som någon har med sig. Någon 
undersökning av själva kroppen medges således inte. Kroppsvisitation kan 
företas inom ramen för en brottsutredning, men även i annan 
verksamhetsutövning, såsom förebyggande av brott och upprätthållande av 
ordning och säkerhet. Åtgärd som vidtas i utredning med anledning av brott 
vidtas med stöd av RB:s regler, medan stöd för åtgärd som vidtas i annan 
verksamhetsutövning finns i olika specialförfattningar. Den viktigaste av 
dessa får sägas vara PL, som reglerar polisens befogenhet att företa 
kroppsvisitation.  
 
Den 1 januari 2004 trädde en ny bestämmelse ikraft, som ger polisen 
befogenhet att kroppsvisitera i syfte att förebygga skadegörelse. Regeln kan 
sägas ha införts huvudsakligen med anledning av problemet med klotter, ett 
utbrett problem som skapar otrivsel och medför stora ekonomiska förluster. 
Då bestämmelsen innebär en inskränkning av det grundlagsreglerade 
skyddet mot kroppsvisitation, har den varit föremål för omfattande debatt. 
Införandet av bestämmelsen har föreslagits vid flera tillfällen, men avstyrkts 
med hänsyn till det tungt vägande skyddet i RF. Även i det senaste 
lagstiftningsärendet, som sedermera lett till lagstiftning, avstyrktes förslaget 
av bl.a. Lagrådet, med hänvisning till att skyddsintresset väger tyngre än 
intresset av att förebygga skadegörelse.        
 
Denna uppsats kartlägger och analyserar regleringen av tvångsmedlet 
kroppsvisitation i svensk rätt. Förfarandet i samband med införandet av 
rätten att kroppsvisitera i syfte att förebygga skadegörelse behandlas 
ingående, då det väl belyser hur argumentationen kan och bör föras då en 
grundlagsskyddad rättighet skall inskränkas.  
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Förord 
Min sista insats här på Juridiska fakulteten vid Lunds universitet blir alltså 
en kartläggning och analys av den svenska regleringen av institutet 
kroppsvisitation, en vanligt förekommande och viktig tvångsmedelsåtgärd i 
myndighetsutövningen.  
 
Med vunnen kunskap om den juridiska metoden i allmänhet och om straff- 
och straffprocessrätt i synnerhet avslutar jag härmed en lång tids studier. 
 
Maria Persson 
Lund 04-05-19 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion  

Kroppsvisitation är ett av de tvångsmedel som står till myndigheternas 
förfogande, såväl i den brottsutredande verksamheten som i viss annan 
verksamhet. Lagregler som berättigar kroppsvisitation innebär en 
inskränkning i det skydd den enskilde åtnjuter gentemot det allmänna enligt 
bl.a. RF och Europakonventionen. Vid skapande av sådana regler finns en 
rad grundläggande principer att ta hänsyn till. En omtvistad lagändring i PL, 
som innebar just en begränsning av skyddet mot kroppsvisitation, trädde 
ikraft 1 januari 2004. Den nya bestämmelsen innebär i korthet att polisen 
fått möjlighet att kroppsvisitera i förebyggande syfte avseende 
skadegörelsebrott. Detta har tidigare bara varit möjligt vid befarade brott 
mot liv och hälsa. Då den nya bestämmelsen innebär en relativt stor 
utvidgning av rätten att utföra kroppsvisitation, har den varit föremål för 
omfattande diskussioner och noggranna avvägningar. Än idag råder delade 
meningar om huruvida bestämmelsen är förenlig med grundlagen.   
 

1.2    Metod och material 

Denna uppsats utgår ifrån en sedvanlig rättsdogmatisk metod, där lagtext är 
utgångspunkten. Vid oklarhet i lagen finns det anledning att söka svar i 
förarbeten, praxis och doktrin. Då uppsatsen i stor utsträckning behandlar 
tillkomsten av nya lagregler och argumentation i samband med detta, har 
förarbeten, såsom propositioner och utredningar, varit viktiga källor. För 
vägledning i den praktiska tillämpningen av reglerna har JO:s 
ämbetsberättelser studerats och refererats. Den del av uppsatsen som utgör 
kartläggningen av regelverket har en deskriptiv karaktär. Reglerna 
analyseras sedermera utifrån de grundläggande principer för 
tvångsmedelsanvändning som finns att ta hänsyn till.    
 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen syftar till att kartlägga och analysera de svenska reglerna om 
kroppsvisitation. Innebörden av begreppet utreds, tillsammans med reglerna 
om förfarandet, beslutanderätten och förutsättningar för användande av 
tvångsmedlet.   
 
Förfarandet runt lagstiftningsärendet inför ändringen i PL är belysande för 
hur en begränsning av ett grundlagsskydd kan förete sig och hur 
argumentationen i samband med en sådan kan föras. Därför behandlas 
ärendet ingående. Frågan huruvida bestämmelsen är förenlig med grundlag 
och straffprocessrättens allmänna rättsgrundsatser utreds.   
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1.4 Avgränsning 

En jämförelse med andra länders reglering av tvångsmedel i allmänhet och 
kroppsvisitationer i synnerhet hade kunnat tillföra en intressant aspekt till 
uppsatsen. Då syftet har varit att enbart kartlägga den svenska regleringen, 
har ett sådant inslag uteslutits.  
 
En närmare beskrivning av övriga tvångsmedel som finns att tillgå i den 
svenska processrätten står inte att finna i denna uppsats, med undantag för 
kroppsbesiktning och husrannsakan. Dessa två institut beskrivs i korthet i 
samband med diskussionen om var gränsen gentemot kroppsvisitation skall 
dras.  
 
I bestämmelserna om kroppsvisitation finns särskilda stadganden som 
reglerar vem som får utföra kroppsvisitation av kvinna. Det finns en 
pågående debatt om huruvida en sådan regel är berättigad. Någon närmre 
diskussion rörande detta görs inte och i denna uppsats tar jag inte ställning i 
frågan.   
 

1.5 Disposition 

Inledningsvis behandlas tvångsmedel i allmänhet. (kapitel 2) Begreppet 
utreds, dess olika beståndsdelar beskrivs och diskussionen om vilket 
inflytande tvångsmedlen har över de olika parternas ställning i 
rättsprocessen berörs. Det snävare begreppet straffprocessuella tvångsmedel 
definieras. De för tvångsmedelanvändningens grundläggande principerna 
kartläggs. I samma kapitel berörs några internationella instrument som 
Sverige åtagit sig att följa och som får betydelse i tvångsmedelsammanhang.  
 
I därpå följande kapitel (kapitel 3) redogörs för RB:s regler om 
kroppsvisitation. Här behandlas bl.a. när en kroppsvisitation kan företas 
inom ramen för en brottsutredning, regler om förfarandet, vilka som kan 
besluta om åtgärden och hur begreppet definieras i lag.  
 
I PL regleras de situationer då kroppsvisitation kan företas utöver den 
brottsutredande verksamheten. Detta behandlas i kapitel 4. I samma kapitel 
redogörs ingående för lagstiftningsärendet som föranlett en lagändring 
angående kroppsvisitation för att förebygga klotter och annan skadegörelse.     
 
I kapitel 5 och 6 berörs de övriga specialregleringar som gäller för 
kroppsvisitation. I kapitel 5 behandlas de regler som gäller på svenska 
anstalter, häkten och liknande, främst avseende kroppsvisitation av intagna, 
men även av bl.a. besökare och personal. En kartläggning av övrig 
speciallagstiftning sker i kapitel 6. Specialreglerna blir inte föremål för 
någon mer ingående utredning, då kapitlet avser att endast belysa deras 
existens.     
 
Det avslutande kapitlet innehåller egen analys och avslutande kommentarer.   
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2 Tvångsmedel 

2.1 Allmänt 

Åklagaren har, tillsammans med polisen, den viktiga uppgiften att bekämpa 
brottsligheten i vårt land. Åklagaren skulle inte effektivt kunna utreda och 
beivra brott utan biträde av polis och utan att ha möjlighet att använda sig av 
olika slags tvångsmedel. Polis och åklagare måste ha möjlighet att vidta 
vissa åtgärder för att kunna genomföra en effektiv lagföring av brott, vilket 
stärker brottspreventionen i samhället och rättsskyddet för målsäganden. 
Effektiva medel krävs för att snabbt kunna avgöra huruvida någon skall 
åtalas, och om så är fallet, för att kunna bereda målet till huvudförhandling 
och i vissa fall garantera den tilltalades närvaro vid denna. 
 
Så snart det finns anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal 
förövats kan en förundersökning inledas. Förundersökningens funktion är att 
utgöra grunden för åklagarens beslut om eventuellt väckande av åtal och, i 
så fall, bereda målet inför förhandling i tingsrätt, enligt 23 kap. 2 § RB. En 
annan viktig funktion är att den misstänkte och hans försvarare ges 
möjlighet att få inblick i resultatet av utredningen. (23 kap. 18 § första 
stycket 2 RB) TP

1
PT  

 
Att den tilltalades och dennes försvar inte har motsvarande möjligheter 
motiveras bland annat av att åklagaren har bevisbördan för alla relevanta 
brottsrekvisit och av att den misstänkte inte har någon sanningsplikt. I 
doktrin påpekas att åklagarens och polisens tillgång till 
tvångsmedelsanvändning bidrar till att likställdheten mellan parterna i ett 
brottmål blir väsentligt mindre än i tvistemål. För att de inkvisitoriska 
inslagen inte skall tillåtas dominera, måste man verka för att likställdheten 
mellan parterna inte inskränks mer än vad som är absolut nödvändigt.TP

2
PT 

 
Mot intresset av en effektiv brottsutredning står hänsynen till den 
misstänkte. Vid användningen av tvångsmedel blir det oftast fråga om 
ingrepp i den enskildes grundläggande fri- och rättigheter, vilka är skyddade 
i vår grundlag.TP

3
PT 

 
Det är en viktig uppgift för både lagstiftaren och de tillämpande 
myndigheterna att söka balansera de intressemotsättningar som uppstår vid 
tvångsmedelsanvändning på ett ur rättssäkerhetssynpunkt optimalt sätt. Dels 
måste brottsutredningen vara effektiv för att brottspreventionen skall 
fungera och ge skydd åt målsäganden och andra presumtiva brottsoffer. Dels 
får inte utredningen bli så inriktad på effektivitet, att  rättssäkerheten hotas 
och den misstänktes personliga frihet och integritet skadas. Med tanke på 

                                                 
TP

1
PT Bylund, 1993, s 33. 

TP

2
PT Ekelöf, 1994, s 22, Bylund, 1993, s 24 f. 

TP

3
PT Ekelöf, 1994, s 27. 
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den misstänktes svaga position under särskilt förundersökningens inledande 
faser, är det mycket viktigt att ansvariga myndigheter uppmanas att vara 
objektiva, dvs. att också beakta material som talar till förmån för den 
misstänkte och inte endast inrikta sig på att bereda vägen för tvångsmedel 
och åtal. Att utredningen skall bedrivas snabbt är inte enbart ett 
brottspreventivt intresse, utan också av vikt för att inte ingripandena mot 
den misstänktes rättssfär skall bli onödigt varaktiga.TP

4
PT    

 
Det skall poängteras att tvångsmedel inte bara kommer ifråga vid utredning 
med anledning av brott. I den brottsförebyggande verksamheten och 
upprätthållande av allmän ordning finns också möjlighet att vidta 
tvångsmedelsåtgärder i vissa fall.    
 
En effektiv myndighetsutövning, avseende såväl brottsutredning som 
exempelvis upprätthållande av ordning och säkerhet, garanteras alltså ofta 
av tvångsmedelsanvändning. Det bör i sammanhanget nämnas att även straff 
och andra sanktioner finns att tillgå för att säkerställa en effektiv 
straffprocess. Straff kan användas för att hindra vittnen och parter att ljuga 
eller uppträda illojalt eller störande i rättegången, exempelvis enligt reglerna 
om mened och annan osann utsaga i 15 kap. BrB eller reglerna om straff i 9 
kap. RB. Ett exempel på en skadeståndssanktion vid illojal processföring är 
skyldighet att betala ersättning för rättegångskostnaderna, enligt 31 kap. 4 § 
RB. För att exempelvis vittne och parter skall inställa sig till rättegång kan 
vite föreskrivas, enligt 9 kap. 7 § RB. TP

5
PT   

 
Man brukar dela in tvångsmedel i två grupper, personella tvångsmedel och 
reella tvångsmedel. De personella tvångsmedlen rör ingrepp mot person. Hit 
hör gripande, anhållande, häktning, reseförbud, kroppsbesiktning och 
kroppsvisitation. De reella tvångsmedlen rör åtgärder beträffande framför 
allt egendom, såsom husrannsakan och beslag. TP

6
PT  

 

2.2 Begreppet tvångsmedel 

Polisrättsutredningen, som tillsattes år 1991 för att se över bl.a. reglerna om 
tvångsmedel, definierade 1995 begreppet tvångsmedel som sådana direkta 
ingripanden mot person eller egendom som företas i myndighetsutövning 
och som utgör någon form av intrång i en persons rättssfär. Det kan t.ex. 
vara fråga om en inskränkning av den personliga friheten, ett intrång i rätten 
till privatliv eller en inskränkning i rätten att förfoga över egendom. En 
förutsättning för att en åtgärd skall betraktas som ett tvångsmedel kan alltså 
sägas vara att det skall vara fråga om en åtgärd som den enskilde skyddas 
mot i regeringsformens regler eller annars utgör ett intrång i de mänskliga 
rättigheterna såsom de anges i t.ex. Europakonventionen. Det bör dessutom, 
för att utgöra ett tvångsmedel, vara fråga om en åtgärd som syftar till att 

                                                 
TP

4
PT Bylund, 1993, s 33. 

TP

5
PT Ibid. s 48. 

TP

6
PT Ds 1991:56, s 29. 
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åstadkomma ett konkret och inte endast rättsligt resultat och som dessutom 
medför synbara eller kännbara verkningar.TP

7
PT  

 
Det påpekas dock att begreppet tvångsmedel i realiteten inte är något 
entydigt, väl avgränsat begrepp och att alla åtgärder som utgör ingrepp i en 
persons rättssfär inte skall betraktas som tvångsmedel.TP

8
PT 

 

2.2.1 Led i myndighetsutövning  

Endast sådana åtgärder som företas av myndigheter bör betraktas som 
tvångsmedel. Alltså är åtgärder som företas av enskilda uteslutna. En åtgärd 
är dock inte ett tvångsmedel enbart på den grunden att den företas av en 
representant för en myndighet.TP

9
PT Det avgörande bör istället vara om åtgärden 

kan betraktas som ett led i en myndighetsutövning. Det skall vara fråga om 
beslut eller faktiska åtgärder som ytterst är ett uttryck för samhällets 
maktbefogenheter och som kommer till stånd och får rättsverkningar för 
eller emot den enskilde i kraft av offentligrättsliga regler.TP

10
PT En åtgärd som 

exempelvis en polisman vidtar i sin hjälpande och stödjande verksamhet ses 
alltså inte som ett led i myndighetsutövning. Gränsdragningen mellan 
åtgärder som är ett led i myndighetsutövning och de som inte är det kan inte 
anses vara självklar.TP

11
PT 

 

2.2.2 Tvång  

Reglerna om tvångsmedel förutsätter att tvång kan användas och i praktiken 
utnyttjas tvång eller våld då den misstänkte inte samarbetar frivilligt. I vissa 
sammanhang menas dock att hemlig teleavlyssning och liknande åtgärder, 
som i och för sig saknar inslag av tvång, ändå skall betraktas som 
tvångsmedel. Detta beroende på att grundlagsskyddad integritet kränks och 
att det sker, eller åtminstone kan antagas ske, mot den avlyssnades vilja.TP

12
PT 

Att åtgärder av detta slag skall ses som tvångsmedel är emellertid inte 
oomtvistat. Exempelvis Polisrättsutredningen menar att teleavlyssning, 
videoövervakning och dylikt inte är att anse som tvångsmedel.TP

13
PT Det kan i 

alla fall konstateras att hemlig teleavlyssning regleras i 27 kap. RB, 
tillsammans med andra tvångsmedel.  
 
En åtgärd som genomförs av polisen, som har inslag av våld eller tvång, kan 
givetvis inte enbart av det skälet betecknas som ett tvångsmedel. 
Användandet av vapen, fängsel och liknande kan inte ses som tvångsmedel, 

                                                 
TP

7
PT SOU 1995:47, s 11. 

TP

8
PT SOU 1995:47, s 139 f. 

TP

9
PT Ibid. s 141. 

TP

10
PT Prop 1988/89:113, s 12 

TP

11
PT SOU 1995:47, s 141. 

TP

12
PT Bylund, 1993, s 25. 

TP

13
PT SOU 1995:47, s 11. 
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utan är istället hjälpmedel vid utförandet av tvångsmedel, som t.ex. vid 
gripande av misstänkt person. TP

14
PT 

 

2.2.2.1 Direkt och indirekt tvång 
Polisrättsutredningen skiljer på direkta och indirekta tvångsmedel. Med 
direkta tvångsmedel menar utredningen direkta ingripanden mot person eller 
egendom, såsom straffprocessuella frihetsberövanden, husrannsakan, 
kroppsvisitation och beslag. I vissa fall är det dock inte nödvändigt med 
direkt verkande tvång. Det är ibland möjligt att med en annan rättslig åtgärd, 
ett s.k. indirekt tvångsmedel, uppnå samma resultat. Häktning kan 
exempelvis ersättas med reseförbud och beslag med editionsföreläggande. 
Syftet med ett indirekt tvångsmedel kan uppnås enbart om den enskilde 
medverkar.TP

15
PT Det talar för att åtgärd som vidtas med hjälp av indirekt tvång 

inte är att anse som ett tvångsmedel. 
 

2.2.3 Synbara och kännbara verkningar  

Polisrättsutredningen konstaterar att för att det skall vara frågan om ett 
direkt tvångsmedel bör det vara fråga om en åtgärd som omedelbart medför 
någon form av synbara eller kännbara verkningar för den som åtgärden 
riktar sig mot. Att samla in information bör därför, enligt utredningen, inte i 
sig betraktas som ett tvångsmedel, oavsett om det är fråga om muntlig eller 
skriftlig information. Förhör med misstänkta och vittnen under 
förundersökning i brottmål bör således inte betraktas som tvångsmedel. 
Däremot är det en tvångsmedelsåtgärd när någon hämtas till förhöret. På 
samma sätt är det en tvångsmedelsåtgärd att beslagta en handling, men inte 
att ta del av handlingens innehåll. Utredningen menar alltså att då polisen 
genom egna iakttagelser skaffar sig information, genom exempelvis hemlig 
teleavlyssning, inte skall ses som tvångsmedel.TP

16
PT Det hindrar inte att sådana 

åtgärder, som kan vara ytterst integritetskränkande, ändå kan kräva lagstöd 
på grund av bestämmelser i regeringsformen eller konventionsregler, trots 
att de inte är att anse som tvångsmedel.TP

17
PT       

 

2.2.4 Samtycke och begäran 

Det har diskuterats huruvida samtycke till en åtgärd kan medföra att ett 
tvångsmedel inte bör ses som ett intrång i en persons rättssfär. Kan ett 
samtycke till exempelvis en kroppsvisitation medföra att ingripandet inte 
längre omfattas av regeringsformens eller Europakonventionens krav på 
lagstöd eller får ingripandet ske även om de lagstadgade förutsättningarna 
inte föreligger? 
 

                                                 
TP

14
PT Ekelöf, 1994, s 25.  

TP

15
PT SOU 1995:47, s 142. 

TP

16
PT Jfr kap. 2.2.2. 

TP

17
PT SOU 1995:47, s 11. 
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En utgångspunkt i svensk lagstiftning är att en åtgärd, som anses utgöra ett 
intrång i de i Europakonventionen och regeringsformen skyddade fri- och 
rättigheterna, inte får företas på annat sätt än på de villkor som anges i lag. 
Detta gäller oavsett om den som utsätts för ingripandet har samtyckt till det. 
Polisrättsutredningen menar att det skulle strida mot tanken bakom skyddet 
för de mänskliga fri- och rättigheterna att den enskilde till förmån för staten 
skulle kunna avstå från sina rättigheter. Utredningen motiverar också detta 
ställningstagande med att den person som ingripandet riktar sig emot 
befinner sig i ett underläge gentemot exempelvis en polisman att ett 
samtycke mycket sällan skulle utgöras av en egentlig frivillighet. Det kan 
också vara mycket svårt att i efterhand kontrollera om ett formellt samtycke 
till en åtgärd verkligen har lämnats frivilligt. Utredningen kommer fram till 
att samtycke inte bör tillmätas någon verkan vid tvångsmedel, i vart fall inte 
ingrepp som utgör intrång i rätten till skydd för husrannsakan, 
kroppsvisitation och kroppsbesiktning.TP

18
PT Vad som också talar för denna syn 

på samtycke är det faktum att regleringen i straffprocessen endast 
undantagsvis är dispositiv för den enskilde. Ett erkännande är t.ex. inte 
bindande i brottmål, varför den tilltalade inte själv kan bestämma sig för att 
ta på sig ansvaret för brott och tilldömas påföljd för brott. Vad gäller t.ex. 
kroppsvisitation finns ingen uttrycklig reglering i rättegångsbalken av att ett 
samtycke från den enskilde legaliserar åtgärden. Men det finns ett skydd 
mot kroppsvisitation i regeringsformen, ett skydd som kan begränsas genom 
lag, men inte genom avtal.TP

19
PT JO har uttalat sig angående samtycke till 

husrannsakan och anfört ”att grundlagens rättighetskydd allvarligt skulle 
urholkas, om man godtog att den enskilde som huvudregel alltid kunde 
efterge detta med bl. a. den följden att tvångsmedel av de slag som regleras i 
RB – frihetsberövande, husrannsakan, kroppsvisitation, kroppsbesiktning 
etc. – fritt skulle få tillgripas också i situationer där lagliga förutsättningar 
för åtgärden saknas. RF:s utgångspunkt får istället anses vara den motsatta, 
nämligen att samhälleliga organ inte får göra ingripanden inom det 
grundlagsskyddade området annat än med stöd i lag i enlighet med vad som 
föreskrivs i 2 kap. 12 § RF.” TP

20
PT Enligt JO:s mening kan således inte den 

enskildes samtycke åberopas till stöd för ett intrång på det 
grundlagsskyddade området, om uttryckligt lagstöd för ett sådant 
åberopande saknas.TP

21
PT     

   
En fråga som också diskuterats är huruvida en begäran från en person om 
utförande av tvångsmedel bör tillmätas större betydelse än ett samtycke.TP

22
PT 

Avseende tvångsmedlet husrannsakan finns en uttrycklig bestämmelse som 
stöder en sådan uppfattning. I 28 kap. 1 § tredje stycket RB stadgas att det ej 
för husrannsakan hos den misstänkte får åberopas hans samtycke, med 
mindre han begärt åtgärden. I kommentaren till RB sägs att en frivillighet 
markeras bäst genom att den enskilde förklarar sig vilja ha åtgärden utförd, 

                                                 
TP

18
PT SOU 1995:47, s 143 ff. 

TP

19
PT Ekelöf, 1994, s 81.  

TP

20
PT JO 1991/92:1, s 115 f. 

TP

21
PT Ibid. s 116. 

TP

22
PT SOU 1995:47, s 146. 
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dvs. framställer en begäran och inte bara samtycker.TP

23
PT Med undantag för vad 

som stadgas i 28 kap. 1 § tredje stycket skall dock inte heller en begäran 
ensam kunna läggas till grund för tvångsmedelsanvändning.TP

24
PT   

 

2.3 Straffprocessuella tvångsmedel 

Straffprocessuella tvångsmedel kan bara användas inom ramen för en 
pågående förundersökning eller en rättegång som inte har avslutats genom 
ett lagakraftvunnet avgörande. De utgör alltså åtgärder som används som ett 
led i straffprocessen. Enligt Polisrättsutredningen är tvångsmedel som 
används i syfte att förebygga eller förhindra brott inte att anse som 
straffprocessuella, eftersom de inte syftar till att bidra till utredning om brott 
eller till att en rättegång med anledning av brottet kan genomföras. Även om 
det i samband med ett sådant ingripande uppkommer misstanke om brott 
innebär det inte att den åtgärd som företas måste betraktas som ett 
straffprocessuellt tvångsmedel.TP

25
PT 

 
Till de straffprocessuella tvångsmedlen räknas vanligtvis husrannsakan, 
kroppsvisitation, kroppsbesiktning, beslag, medtagande och hämtning till 
förhör. Dessa åtgärder främjar typiskt sett en brottsutredning. Även 
gripande, anhållande och häktning av brottsmisstänkt och frihetsberövande 
av vittne som utan giltigt skäl vägrar avge vittnesmål är åtgärder som räknas 
till de straffprocessuella tvångsmedlen. Dessa ingripanden har det 
gemensamt att de innebär ett intrång i en persons rättssfär och att de kan 
genomföras med direkt verkande tvång. TP

26
PT  

 
Det finns flera tvångsmedel som inte är att anse som straffprocessuella, 
exempelvis omhändertagande enligt 6 kap. utlänningslagen (1989:529) och 
13 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, som sker inom 
ramen för förvaltningsprocessen. Sådana tvångsmedel har likheter med de 
straffprocessuella. De innebär ingrepp i någons personliga frihet och 
integritet eller förfoganderätt över egendom. Dessutom är det polis som 
genomför själva omhändertagandet. För att skilja de olika tvångsmedlen åt, 
får man se till vilken funktion de har. När polisen använder tvångsmedel i 
sin roll som biträde åt åklagar- och domstolsväsendet sker detta i allmänhet i 
brottsutredande syfte eller för att man skall kunna genomföra en rättegång 
med anledning av misstanke om brott. Detta syfte får ses som karaktäristiskt 
för ett straffprocessuellt tvångsmedel.TP

27
PT Enligt Bylund karaktäriseras 

straffprocessuella tvångsmedel av att det är fråga om åtgärder som inte utgör 
straff eller sanktioner, men som har en funktion i rättsprocessen och som 
dessutom innefattar tvång mot person eller egendom.TP

28
PT   

   

                                                 
TP

23
PT Fitger, 28:9. 

TP

24
PT SOU 1995:47, s 149. 

TP

25
PT Ibid. s 152. 

TP

26
PT Ibid. s 139. 

TP

27
PT Bylund, 1993, s 49 f, SOU 1995:47, s 138. 

TP

28
PT Bylund, 1993, s 22.  
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2.4 Svensk rätt  

2.4.1 Regeringsformen 

Innan 1974 års RF infördes fanns i Sveriges grundlag rättighetsförklaringar i 
mycket begränsad omfattning. Vid jämförelser med andra närliggande 
staters avsevärt mer omfattande och tydligare fri- och rättighetsstadganden, 
fann man ett reformbehov i Sverige.TP

29
PT Kapitlet som behandlar de 

medborgerliga fri- och rättigheterna blev en viktig, men också mycket 
omtvistad, del av den nya regeringsformen. Tillkomsten av detta kapitel 
brukar benämnas som en kompromiss och det som åsyftas är att vi fick en 
grundlagsreglering, som ändamålsenligt blev betydligt fullständigare och 
tydligare än den gamla regleringen, men som dock hade sina brister, bland 
annat att flertalet rättigheter kunde begränsas genom ett enkelt 
lagstiftningsbeslut.TP

30
PT Kort efter införandet av nya regeringsformen har ett 

antal revisioner gjorts dels för att stärka och förtydliga rättigheterna, men 
också för att införa ett särskilt beslutsförfarande vid lagstiftning som innebär 
rättighetsinskränkning.TP

31
PT 

 
I regeringsformens andra kapitel regleras skyddet av individens fri- och 
rättigheter. De friheter som oftast blir kränkta vid tvångsmedelsanvändning 
är skyddet mot frihetsberövande (2 kap. 8 § RF) och skyddet för kroppslig 
och personlig integritet (2 kap. 6 § RF). De utgör exempel på de s.k. relativa 
fri- och rättigheterna, vilket innebär att de kan begränsas genom lagstiftning 
(2 kap. 12 § RF). En sådan begränsning får göras endast för att tillgodose 
ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får 
aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har 
föranlett det och ej heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den 
fria åsiktsbildningen (2 kap. 12 § andra stycket RF). En inskränkning av de 
relativa fri- och rättigheterna sker genom ett kvalificerat förfarande som 
regleras i 2 kap. 12 § tredje stycket RF.  
 

2.4.1.1 Legalitetsprincipen 
Ändamålet bakom en tvångsmedelsreglering bör så noggrant som möjligt 
definieras i lagtexten. Detta för att den som beslutar om tvångsmedlet ifråga 
inte skall ha möjlighet att bestämma huruvida grundlagsskyddet i det 
enskilda fallet skall upprätthållas eller inte. Beträffande utformningen av 
reglerna bör de genomsyras av legalitetsprincipen, som kommer till uttryck i 
1 kap. 1 § tredje stycket RF och som förstärks av den redan nämnda 2 kap. 
12 § RF. Det bör undvikas att reglerna om tvångsmedel får vaga, obestämda 
och mångtydiga rekvisit. En tydlig lagreglering leder till en önskvärd, 
enhetlig, likformig och därmed rättssäker tillämpning.TP

32
PT   

                                                 
TP

29
PT Prop 1973:90, s 129. 

TP

30
PT Strömberg, 2003, s 72. 

TP

31
PT Se Prop 1975/76:209, Prop 1978/79:195. 

TP

32
PT Ekelöf, 1994, s 28. 
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2.4.1.2 Övriga principer i RF 
I 1 kap. 2 § RF kommer likhetsprincipen till uttryck. Paragrafen stadgar att 
den offentliga makten skall utövas med respekt för människors lika värde 
och för den enskilda människans frihet och värdighet. Dessutom stadgas en 
objektivitetsprincip i 1 kap. 9 §, som reglerar domstolarnas och 
myndigheternas saklighet och objektivitet.  
 

2.4.2 Rättegångsbalken  

För användning av tvångsmedel under förundersökning gäller bl.a. den 
allmänna regeln i 23 kap. 4 § RB om förundersökningens bedrivande. Enligt 
denna bestämmelse skall undersökningen bedrivas så att ingen onödigt 
utsätts för misstanke eller får vidkännas kostnad eller olägenhet. 
Förundersökningen skall vidare bedrivas så skyndsamt som 
omständigheterna medger. Om det inte längre finns anledning att fullfölja 
utredningen, skall den läggas ner. 
 
I 24 kap. RB regleras de tvångsmedel som innebär frihetsberövande, i 27 
kap. RB finns reglerna om beslag m.m., och regler om husrannsakan, 
kroppsvisitation och kroppsbesiktning finns i 28 kap. RB. 
 

2.4.2.1 Ändamålsprincipen 
Ändamålsprincipen innebär att en myndighets befogenhet att använda 
tvångsmedel skall vara bunden till det ändamål för vilket tvångsmedlet har 
beslutats. En domstol kan exempelvis inte häkta någon för att avhålla 
vederbörande från att missbruka alkohol.TP

33
PT  

 

2.4.2.2 Behovsprincipen 
Behovsprincipen innebär att en myndighet får använda ett tvångsmedel bara 
när det föreligger ett påtagligt behov och en mindre ingripande åtgärd inte är 
tillräcklig. Är det exempelvis i ett enskilt fall tillräckligt att meddela 
reseförbud, skall häktning inte ske.TP

34
PT  

 

2.4.2.3 Proportionalitetsprincipen 
Proportionalitetsprincipen innebär att en tvångsåtgärd i fråga om art, styrka, 
räckvidd och varaktighet skall stå i rimlig proportion till vad som står att 
vinna med åtgärden. Genom en lagändring som trädde ikraft år 1989 
infördes en uttrycklig proportionalitetsprincip i rättegångsbalken för de 
straffprocessuella tvångsmedlen (28 kap. 13 § RB jfr 28 kap. 3 a § RB). 
Principen innebär således att sådana straffprocessuella tvångsmedel får 
tillgripas bara om skälen för att tvångsmedlet används uppväger det intrång 
eller men i övrigt som tvångsmedlet innebär för den misstänkte eller för 
något annat motstående intresse. Innan principen lagfästes var den givetvis 

                                                 
TP

33
PT Ds 1991:56, s 30, Prop 1993/94:24, s 23. 

TP

34
PT Ibid.   



 15

gällande för all tvångsmedelsanvändning. Det ansågs dock fördelaktigt att 
principen kom till klart uttryck i lagstiftningen. Härigenom skulle de som 
tillämpar tvångsmedelsbestämmelsen uppmärksamma proportionalitets-
principen på ett annat sätt än genom hänvisning till mer eller mindre 
underförstådda rättsgrundsatser. Regeln fick en förhållandevis allmän 
utformning för att ge utrymme för lämplighetsbedömningar i det enskilda 
fallet. Av lagtexten framgår att man, vid bedömningen av om ett 
tvångsmedel skall användas, skall beakta det intrång eller annat men som 
tvångsmedlet innebär för den misstänkte eller för något annat motstående 
intresse. Härmed inbegrips, förutom direkta följder för den som utsätts för 
tvångsmedlet, även indirekta verkningar av tvångsmedelsanvändningen. Det 
kan t.ex. röra sig om intrång i tredje mans rättsligt skyddade intressen. TP

35
PT         

 

2.5 Internationella instrument 

Det skydd för mänskliga fri- och rättigheter, som finns i svensk grundlag, 
förstärks genom en rad internationella åtaganden. Den som har störst direkt 
praktisk betydelse är Europakonventionen.TP

36
PT Konventionen gäller som 

grundlag i den meningen att svensk lag, enligt 2 kap 23 § RF, inte får stiftas 
i strid med konventionen.    
 
Enligt artikel 8:1 i Europakonventionen har var och en rätt till skydd för sitt 
privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. Tvångsmedel såsom 
husrannsakan, kroppsvisitation och kroppsbesiktning omfattas av denna 
artikel. Inskränkningar i detta skydd kan enligt artikel 8:2 godtas endast 
under förutsättning att de har stöd i lag och om de i ett demokratiskt 
samhälle är nödvändiga med hänsyn till landets yttre säkerhet, den allmänna 
säkerheten, landets ekonomiska välstånd, hälsovården, skyddandet av 
sedligheten eller av andra personers fri- och rättigheter, eller som vid 
användandet av tvångsmedel, förebyggande av oordning och brott.   
 
I artikel 3 i Europakonventionen stadgas ett förbud mot tortyr samt mot 
omänsklig och förnedrande behandling och bestraffning. Denna föreskrift 
blir aktuell vid frihetsberövanden av olika slag, såsom långvarig isolering på 
häkte. I artikel 5 anges uttömmande sex fall då frihetsberövande är tillåtet. 
För frihetsberövande skall det alltid finnas stöd i lag.  
 
I artikel 1 i första tilläggsprotokollet till Europakonventionen stadgas att 
envar skall ha rätt till respekt för sin egendom. I svensk lag inskränks detta 
skydd bl.a. av reglerna om beslag och förverkande. 
 
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, från 10 december 
1948, stadgar bland annat att ingen får utsättas för tortyr, omänsklig eller 
förnedrande behandling eller bestraffning, att ingen får anhållas eller 
fängslas godtyckligt och att ingen får  utsättas för godtyckliga ingripanden i 
fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens. 
                                                 
TP

35
PT Prop 1988/89:124, s 27. 

TP

36
PT Se Prop 1993/94:117. 
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Även i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, från 18 
december 1966, finns skydd mot godtyckliga eller olagliga ingripanden i 
individers privat- och familjeliv, hem och korrespondens.  
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3 Kroppsvisitation enligt RB 

3.1 Allmänt 

I 2 kap. 6 § RF regleras att varje medborgare mot det allmänna är skyddad 
mot kroppsliga ingrepp, kroppsvisitation samt husrannsakan och liknande 
ingrepp. En begränsning av detta skydd får göras i lag under förutsättningar 
som regleras i 2 kap. 12 § RF. 
 
Inskränkningar av skyddet för kroppslig och personlig integritet har delats 
in i fyra grupper.  

- Påtvingat kroppsligt ingrepp, som innebär våld mot 
människokroppen, t.ex. kastrering och transplantation. 

- Påtvingat kroppsligt ingrepp i annat fall, dvs. kroppsbesiktning, 
främst läkarundersökning, samt smärre ingrepp av typ vaccination, 
tagande av blodprov eller fingeravtryck.  

- Kroppsvisitation eller således undersökning av någons kläder eller 
av det som någon bär med sig. 

- Samhällets rätt att i andra fall utöva våld mot enskilda personer, dvs. 
en mera generell rätt för det allmännas verkställande organ till 
våldsutövning för genomförande av vissa förvaltningsuppgifter, t.ex. 
10 § PL. 

Det har påpekats att gränsdragningen mellan de fyra grupperna inte är 
entydig, utan till och med kan vara godtycklig, men att 
gränsdragningsfrågorna är ointressanta i sammanhanget, eftersom 
grundlagsskyddet är detsamma för alla fyra grupper.TP

37
PT   

 
Vad gäller skyddet mot kroppsvisitation har begränsningar gjorts i ett antal 
stadganden, huvudsakligen i 28 kap. 11 § RB, som har följande ordalydelse: 
 
”Om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse 
kan följa, får kroppsvisitation göras på den som skäligen kan misstänkas för 
brottet för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller annars för att 
utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottet. 
 
Annan än den som skäligen kan misstänkas för brottet får kroppsvisiteras, 
om det finns synnerlig anledning att anta att det därigenom kommer att 
anträffas föremål som kan tas i beslag eller att det annars är av betydelse 
för utredningen om brottet.  
 
Med kroppsvisitation avses en undersökning av kläder och annat som någon 
bär på sig samt av väskor, paket och andra föremål som någon har med 
sig.”  
    

                                                 
TP

37
PT SOU 1978:34, s 202-207. 
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Kroppsvisitation kan också komma ifråga för andra än brottsutredande 
ändamål, exempelvis för att förhindra att vapen, narkotika eller annat tas in 
på slutna institutioner, eller för att förebygga brott av visst slag. Reglerna 
finns då primärt i andra författningar än RB.TP

38
PT Då utformningen i dessa 

författningar skiljer sig från RB:s gäller särbestämmelserna framför RB:s 
generella reglering (28 kap. 15 § RB). 
 

3.2 Begreppet kroppsvisitation 

Enligt förarbetena till rättegångsbalken avser en kroppsvisitation en 
undersökning av någons kläder eller vad han eljest bär på sig.TP

39
PT Det har i 

flera sammanhang diskuterats huruvida undersökning av väskor och annat 
liknande bagage innefattas i begreppet kroppsvisitation. En av orsakerna till 
den oklarhet som har rått är att begreppet har getts olika innebörd i olika 
motivuttalanden. Även det faktum att begreppet inte har klart definierats i 
lag förrän år 1993 har bidragit till förvirringen.TP

40
PT  

 
I förarbetena till RB menas, som redan nämnts, att kroppsvisitation 
innefattar undersökning av någons kläder eller vad denne eljest bär på sig.TP

41
PT 

I motiven till RF definieras kroppsvisitation som en undersökning av sådant 
gods som man bär med sig eller har med sig.TP

42
PT En väska har eller bär man 

med sig. I vissa fall kan man per definition bära en väska på sig, när det rör 
sig om exempelvis ryggsäck eller midjeväska. Exempelvis en portfölj kan 
man dock knappast bära på sig.    
 
Att det rått olika uppfattningar angående huruvida undersökning av väskor 
och annan medförd egendom innefattas i begreppet kroppsvisitation har fått 
till följd att man i ett antal kroppsvisitationsbestämmelser i 
speciallagstiftningen har kompletterat med bestämmelser som uttryckligen 
ger en sådan rätt.TP

43
PT  

 

3.2.1 Dagens definition 

Ur förutsebarhets- och enhetlighetssynpunkt har det varit viktigt att avhjälpa 
den tveksamhet och oklarhet som har rått angående terminologin på detta 
område. En konsekvent och tydlig avgränsning har varit viktigt av 
principiella skäl, då det rör sig om inskränkningar i grundlagsskyddet. Rent 
praktiskt är det också viktigt med en tydlighet i lagen, eftersom tvångsmedel 
används inom många olika verksamhetsområden och tillämpas av många 
olika befattningshavare på skilda nivåer.TP

44
PT I en promemoria från 

justitiedepartementet (Ds 1991:56) föreslogs därför ett förtydligande 
                                                 
TP

38
PT Ds 1991:56, s 30 f, prop 1993/94:24, s 24. 

TP

39
PT NJA II 1943 s 373. 

TP

40
PT Ds 1991:56, s 32, prop 1993/94:24, s 24. 

TP

41
PT NJA II 1943 s 373. SOU 1938:44, s 331. 
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PT Prop 1975/76:209, s 147. 
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43
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avseende innebörden av begreppet, efter att JO initierat ett 
lagstiftningsärende för förtydliganden av begreppen inom området.TP

45
PT  

 
I samband med att RB:s reglering av kroppsvisitation förtydligades, fann 
man det rimligt att det med stöd av reglerna om kroppsvisitation kan 
undersökas, inte bara kläder och dess innehåll, utan även väskor och 
liknande handbagage. För att detta tydligt skulle framgå av lag infördes 28 
kap. 11 § tredje stycket RB, som får ses som en legaldefinition av begreppet 
kroppsvisitation.TP

46
PT I departementspromemorian gavs uttryck för att en 

undersökning av medfört gods allmänt sett knappast kan ses som en mer 
ingripande åtgärd än en undersökning av kläder och dess innehåll. Men det 
påpekades också att detta givetvis är en subjektiv uppfattning och att det kan 
finnas skilda sådana.TP

47
PT   

 
Genom kroppsvisitation kan alltså väskor, paket, kassar, fodral, plånböcker 
och barnvagnar undersökas. Föremålets storlek, utseende eller det sätt på 
vilket föremålet medförs har i princip ingen betydelse. Formuleringen ”har 
med sig” utesluter herrelösa föremål. För kroppsvisitation krävs således en 
bestämd innehavare. Formuleringen utesluter också föremål som inte är 
transportabla.TP

48
PT   

 
Att ge RB:s kroppsvisitationsbestämmelse den nu gällande utformningen 
kan sägas överensstämma bättre med den innebörd begreppet har enligt 
RF:s förarbeten. 
 

3.2.2 Ytlig kroppsvisitation 

I speciallagstiftning har man gjort en indelning mellan en lindrigare och en 
mer ingripande variant av kroppsvisitation. Begreppet ytlig kroppsvisitation 
används i exempelvis KvaL och HäkL. En ytlig kroppsvisitation innebär att 
kontrollanten gör en summarisk undersökning av den visiterades kläder, 
genom att känna utanpå kläderna.TP

49
PT I PL finns en likadan uppdelning. I 

förarbetena till PL benämns denna variant av kroppsvisitation som 
skyddsvisitationTP

50
PT, en term som används även i förarbetena till KvaL och 

HäkL, synonymt med ytlig kroppsvisitation.TP

51
PT 

 
Man har inte velat införa detta begrepp i RB, med motiveringen att det i 
baslagen på området bör finnas en enda definition av kroppsvisitation. Att 
införa exempelvis begreppet ytlig kroppsvisitation och dess definition i RB 
sägs vara onödigt och medföra osäkerhet. Detta hindrar dock inte att 
begreppen används i annan lagstiftning.TP

52
PT  
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3.2.3 Avgränsning gentemot kroppsbesiktning 

I 1933 års tvångsmedelslag, som reglerade tvångsmedlen före RB:s 
tillkomst, användes begreppet kroppsrannsakan som en gemensam 
beteckning för kroppsvisitation och kroppsbesiktning. Vid införandet av RB 
ansågs det lämpligt att skilja på kroppsvisitation och kroppsbesiktning. TP

53
PT 

Processlagberedningen ansåg att det i vissa avseenden borde gälla olika 
regler för de olika slagen av kroppsrannsakan och att de därför skulle utgöra 
två olika institut. Med kroppsvisitation menade Processlagberedningen ”en 
undersökning av någons kläder eller vad han eljest bär på sig” och med 
kroppsbesiktning ”undersökning av kroppen”.TP

54
PT  

 
Kroppsbesiktning regleras i 28 kap. 12 § RB och avser en undersökning av 
människokroppens yttre och inre samt tagande av prov från 
människokroppen och undersökning av sådana prov.   
 
Reglerna om kroppsbesiktning sågs över och förtydligades i samband med 
att reglerna om kroppsvisitation ändrades. I den tidigare nämnda 
propositionen anförde departementschefen följande beträffande begreppet 
kroppsbesiktning:  
 
”Med kroppsbesiktning avses en undersökning av kroppen. Häri innefattas 
såväl en ytlig, okulär undersökning som en ingående undersökning av 
kroppens inre. Även borttagande av bandage och avlägsnande av proteser 
omfattas av begreppet kroppsbesiktning.”TP

55
PT 

  
Liksom för kroppsvisitation finns i speciallagstiftning en lindrigare variant 
av kroppsbesiktning som benämns ytlig kroppsbesiktning. Om detta begrepp 
anförde departementschefen: 
 
”Med ytlig kroppsbesiktning avses en okulär besiktning av den nakna 
kroppen inklusive förekommande proteser. Det som undersöks får 
uppmanas att visa upp fotsulorna och lyfta upp armarna så att armhålorna 
kan kontrolleras. Kontrollanten får inte vidröra kroppen eller anmoda den 
undersökte att inta speciella ställningar. Kontroll av kroppens hålrum genom 
att den undersökte anmodas att gapa eller att sära på skinkorna får inte ske. 
Huvudhår och eventuell peruk får dock vidröras vid undersökningen.” TP

56
PT 

 
Vid kroppsvisitation, i dess mest ingripande form, kan den undersökte bli 
tvungen att klä av sig för att kläderna skall kunna genomsökas. Så snart en 
undersökning övergår till en granskning av själva kroppen, är åtgärden dock 
att betrakta som en kroppsbesiktning. Den som utför en kroppsvisitation får 
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53
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alltså begära att den undersökte klär av sig alla kläder, men får inte titta på 
kroppen.TP

57
PT  

 
Det har hävdats att termen kroppsvisitation är missvisande och leder till 
begreppsförvirring. Detta eftersom de åtgärder som kan komma ifråga med 
stöd av kroppsvisitationsbestämmelser överensstämmer mindre väl med 
ordet kroppsvisitation. Någon kontroll av själva kroppen medges ju inte.TP

58
PT 

Lagrådet föreslog därför i 1993 års lagstiftningsärende att begreppet 
personvisitation skulle införas för att beteckna det som kallats 
kroppsvisitation. Detta begrepp skulle bättre avse den undersökning som 
medges med bestämmelserna om kroppsvisitation.TP

59
PT Termen 

kroppsvisitation har dock behållits, då den får anses så väl inarbetad och 
allmängiltig att skälen för att ändra terminologin måste vara starkare.TP

60
PT  

 
Det bör nämnas att en undersökning med metalldetektor är att hänföra till 
begreppet kroppsvisitation.TP

61
PT 

 

3.2.4 Avgränsning gentemot husrannsakan 

Bestämmelser om husrannsakan i brottsutredande syfte finns också i 28 kap. 
RB. Husrannsakan i lagens mening innefattar en undersökning av hus, rum 
eller slutet förvaringsställe. Med hus avses inte bara bostadshus utan även 
andra byggnader, såsom ekonomi- och uthusbyggnader samt fabriker och 
magasin. Rum omfattar förutom bostadsrum även kontors- och lagerlokaler 
samt t.ex. hytter på en båt och till slutet förvaringsställe räknas t. ex. en 
stängd bil och ett kassafack i en bank.TP

62
PT 

 
Husrannsakan kan betecknas som reell och personell, där begreppet avser 
det som eftersöks. Denna uppdelning skall inte förväxlas med den allmänna 
uppdelning som görs av tvångsmedel.TP

63
PT Reell husrannsakan företas för 

eftersökande av föremål som är underkastade beslag eller för utrönande av 
omständighet som kan få betydelse för utredningen om brottet, enligt 28 
kap. 1 § RB. Personell husrannsakan företas då polisen eftersöker en person 
och regleras i 28 kap. 2, 2 a §§. Som huvudregel får personell husrannsakan 
göras oavsett brottets svårighetsgrad, medan det för reell husrannsakan 
måste finnas anledning att anta att ett brott varpå fängelse kan följa har 
begåtts.TP

64
PT    

 
Det brukar hävdas att en väska eller portfölj måste vara låst för att anses 
som ett slutet förvaringsställe enligt RB. Andra menar att det räcker att 
väskan är stängd eller tillsluten, så länge som ägaren har kontroll över 
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egendomen, för att reglerna om husrannsakan skall bli tillämpliga.TP

65
PT  Fitger 

har i kommentaren till rättegångsbalken sagt att det synes vara oriktigt att i 
begreppet slutet förvaringsställe innefatta endast låsta föremål.TP

66
PT Det råder 

dock viss oklarhet om vad som verkligen avses med slutet förvaringsställe. 
 
Det kan konstateras ett gränsdragningsproblem mellan å ena sidan 
kroppsvisitation och å andra sidan husrannsakan. Gränsdragningsproblemen 
är inte av något större intresse ur regeringsformens perspektiv, då skyddet 
för frihetsinskränkningar är utformat på samma sätt för alla slags 
frihetsinskränkningar.TP

67
PT Även om det i allmänhet inte blir någon större 

praktisk skillnad om det är ett beslut om kroppsvisitation eller 
husrannsakan, som tillämpas i det enskilda fallet, har det ansetts 
otillfredsställande med denna oklarhet.  
 
Det har diskuterats var gränsen skall dras för att någon per definition bär 
något med sig. I propositionen från år 1993 sägs att ett objekt kan 
undersökas enligt reglerna om kroppsvisitation när personen i fråga har 
fysisk kontroll över det. Är det fråga om en övergiven väska blir det 
följaktligen fråga om husrannsakan, såvida den kan betraktas som ett slutet 
förvaringsställe.TP

68
PT  Lagrådet har uppställt en tumregel för när något kan 

undersökas enligt reglerna för kroppsvisitation respektive husrannsakan. 
Egendom som kan transporteras med handkraft kan bli föremål för 
kroppsvisitation medan större föremål som flyttas eller kan förflyttas endast 
med maskinkraft får undersökas enligt reglerna om husrannsakan.TP

69
PT 

 
Kroppsvisitation och husrannsakan överlappar varandra i viss mån. Det 
senare institutet omfattar ju bland annat slutna förvaringsutrymmen utan 
hänsyn till om de kan bli föremål för undersökning enligt reglerna för 
kroppsvisitation. Förutsättningarna för åtgärderna är i huvudsak desamma 
för de båda instituten.  
 
Det har också diskuterats vilket av de två tvångsmedlen som skall tillgripas 
för att undersöka en låst väska som någon har med sig. En lösning som har 
presenterats har varit att låta kroppsvisitation komma ifråga endast 
beträffande sådana medhavda föremål som är öppna eller möjligen stängda 
eller tillslutna och således inte sådana föremål som måste brytas upp eller på 
annat sätt skadas för att kunna undersökas. Sådana föremål skulle istället 
kunna undersökas med stöd av bestämmelserna om husrannsakan. Det har 
dock konstaterats att en sådan lösning troligtvis skulle medföra 
gränsdragningsproblem i praktiken. Istället låter man kroppsvisitation 
omfatta även låsta föremål. Detta medför att undersökningen av sådana 
väskor eller andra låsta föremål blir dubbelreglerad. Detta faktum har dock 
accepterats. Reglerna om husrannsakan kan alltid tillämpas om man är 
tveksam huruvida en låst väska är under den visiterades kontroll eller inte. 
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Med den utformning som bestämmelsen om kroppsvisitation har, kan 
tvångsmedlet sägas i systematiskt hänseende vara både personellt och 
reellt.TP

70
PT 

 

3.3 Beslutsordning 

Beslut om användande av kroppsvisitation fattas av undersökningsledaren, 
åklagaren eller rätten (28 kap. 13 § första stycket RB jfr 28 kap. 4 § första 
stycket RB). Om fara i dröjsmålTP

71
PT föreligger, dvs. inte finns tid att invänta 

ett beslut av någon av dessa, får dock enskild polisman fatta beslut (28 kap. 
13 § första stycket RB). Normalt fattas beslutet av undersökningsledaren, 
enskild polisman eller åklagaren. Endast undantagsvis fattas beslut av 
domstol.TP

72
PT Det har ansetts önskvärt att domstol i första hand och i större 

utsträckning beslutar om tvångsmedel. Detta bland annat beroende på att 
domstolen inte är inblandad i förundersökningen på samma sätt som polis 
och åklagare, och därför kan förväntas vara mer objektiv. Även det faktum 
att ett beslut om tvångsmedel som har verkställts inte kan omprövas har 
använts som argument för att domstolen bör fatta ett sådant beslut. Av 
effektivitetsskäl har det dock ej blivit så.TP

73
PT Processlagberedningen anförde 

att det ”ligger i tvångsmedlets natur, att ett skyndsamt ingripande är av 
nöden för att det därmed avsedda syftet skall vinnas. Det skulle därför 
medföra alltför stor omgång att kräva rättens medgivande till åtgärden, och 
en sådan anordning torde i regel ej heller kunna anses påkallad för 
skyddande av den enskildes intressen.”TP

74
PT     

 

3.4 Förutsättningar för användande 

Enligt 28 kap. 11 § RB får kroppsvisitation användas i brottsutredande syfte 
när det finns misstanke om brott på vilket fängelse kan följa. Vad gäller 
graden av misstanke är det tillräckligt att det skäligen kan misstänkas att ett 
sådant brott har begåtts. Syftet med åtgärden skall vara att söka efter 
föremål som är underkastat beslag eller att utröna omständighet som kan ha 
betydelse för utredningen om brottet. 
 
Innebörden av begreppet skälig misstanke är mycket betydelsefull för 
bedömningen om kroppsvisitation får företas i visst fall. Uttalanden om vad 
som uppfyller rekvisitet skälig misstanke har inte varit helt entydiga. JO:s 
uttalanden får anses vägledande i sammanhang som dessa. JO har i följande 
fall kommenterat polisingripanden och utförandet av kroppsvisitation. 
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3.4.1 Västerviksfallet 1991 

Två polismän ingrep mot Jan-Erik K och utförde kroppsvisitation. 
Anledningen till ingripandet var att K verkade påverkad av någonting och 
misstanke om narkotikabrott uppstod, då det inte luktade sprit om honom. 
Poliserna uppgav att de med kännedom om K kunde misstänka flera 
brottstyper, såsom förvärv, innehav, försäljning eller annan form av 
överlåtelse. Dessutom uppgav K att han just varit hos Tony O, en känd 
narkotikamissbrukare. Vid kroppsvisitationen anträffades inget att beslagta. 
JO understryker att det för att en person skall anses vara skäligen misstänkt 
för brott krävs att det föreligger konkreta omständigheter som med viss 
styrka talar för att personen i fråga har begått gärningen. I det aktuella 
ärendet grundades beslutet om kroppsvisitation av Jan-Erik K väsentligen på 
att han är känd i narkotikasammanhang och att han, då han anträffades, var 
påverkad av annat än alkohol och därför betedde sig underligt. Enbart dessa 
förhållanden utgör, enligt JO, inte konkreta omständigheter av beskaffenhet 
att grunda en skälig misstanke om sådant narkotikabrott som kan följas av 
fängelse och det kan således inte anses ha förelegat tillräckliga skäl för att 
kroppsvisitera Jan-Erik K. TP

75
PT   

 

3.4.2 Landskronafallet 1992 

K och P, två för polisen i narkotikasammanhang kända personer, träffades 
på Sturegatan där K överlämnade något till P. Polisman B såg detta och 
beordrade sina kollegor, S och J, att bege sig dit och kontrollera K. När 
polismännen fick kontakt med K var han ensam och uppgav att han kom 
”nere från stan” och att han inte träffat någon särskild person nyligen. Han 
delgavs misstanke om narkotikabrott och blev skyddsvisiterad i en port. Då 
polismännen kände till att K brukar gömma narkotika i underkläderna 
medtogs han till polisstationen för en kroppsvisitation. Någon narkotika 
påträffades ej vid visitationen. Polismännen tog inte kontakt med 
undersökningsledaren innan de fullföljde kroppsvisitationen. 
JO anförde även i detta ärende att det för att en person skall anses vara 
skäligen misstänkt för brott krävs att det föreligger konkreta omständigheter 
som med viss styrka talar för att personen i fråga begått den gärning som 
misstanken avser.TP

76
PT Det innebär ”att ett beslut om kroppsvisitation aldrig 

kan grundas bara på allmänna kunskaper om en viss persons livsföring eller 
tidigare brottslighet. Enbart det förhållandet att någon är känd i 
narkotikasammanhang är exempelvis inte tillräckligt för att grunda en skälig 
misstanke om narkotikabrott. Inte heller sådana omständigheter som att en 
person med denna bakgrund är i sällskap med någon annan som också är 
känd i narkotikasammanhang eller att han påträffas i anslutning till en 
bostad eller annan lokal där sådana personer brukar uppehålla sig kan anses 
utgöra tillräcklig grund för en skälig brottsmisstanke.”TP

77
PT  JO anför vidare att 

”för att en misstanke skall kunna betecknas som skälig krävs att det 
                                                 
TP

75
PT 1992/93:JO1, Dnr 2043-1991, s 204 f. 

TP

76
PT 1993/94:JO1, Dnr 1127-1993, s 101 f. 

TP

77
PT 1993/94:JO1, s 103. 



 25

tillkommer någon omständighet som på ett mera specifikt sätt pekar på att 
personen i fråga har gjort sig skyldig till ett visst bestämt brott.”TP

78
PT Enligt 

JO:s bedömning förelåg i det aktuella fallet skälig misstanke om 
narkotikabrott och ett beslut om kroppsvisitation var därför lagligen 
grundat. Sedan man anlänt till polisstationen fanns det emellertid inte längre 
något hinder mot att frågan om kroppsvisitation hänsköts till behörig 
förundersökningsledare, i detta fall vederbörande åklagare.TP

79
PT 

 

3.4.3 Stockholmsfallet 1993  

Jan D besökte en bokhandel och när han skulle lämna butiken gav 
larmbågarna utslag. Affärsinnehavaren bad Jan D öppna sin väska. Jan D 
vägrade, varför polis tillkallades. Två polismän, Stridsman och Bajas, kom 
till platsen. Jan D beordrades att öppna väskan, vilket han gjorde. Han fick 
även tömma fickorna och utsattes för en kroppsvisitation. Under visitationen 
delgavs han misstanke för snatteri. Något föremål härrörande från butiken 
påträffades ej. Enligt den dokumentation som upprättades blev Jan D 
föremål för såväl en kroppsvisitation som en husrannsakan. Frågan som JO 
fick att ta ställning till är huruvida larmbågarnas utslag kan utgöra grund för 
ett beslut om kroppsvisitation. JO anförde i det aktuella fallet att risken för 
falsklarm alltid måste beaktas när man överväger att tillgripa 
straffprocessuella tvångsåtgärder mot en person med anledning av att en 
larmbåge har gett utslag när denne passerat. Härav följer att det förhållandet 
att en larmbåge har gett utslag inte ensamt kan utgöra grund för en skälig 
misstanke om tillgreppsbrott. Ytterligare omständigheter, t.ex. att den 
person som har utlöst larmet försöker fly från platsen, måste tillkomma för 
att misstanken skall kunna anses uppnått en sådan styrka att laglig grund för 
att vidta straffprocessuella tvångsåtgärder föreligger. Det saknades alltså, 
enligt JO, lagliga förutsättningar för de tvångsåtgärder som vidtogs mot Jan 
D. TP

80
PT    

 

3.5 Kroppsvisitation av annan än den 
misstänkte 

Kroppsvisitation kan göras av såväl den misstänkte för brottet som av 
annan. Skall kroppsvisitation göras av annan än den misstänkte krävs dock 
att det finns synnerlig anledning att anta att det därigenom kommer att 
anträffas föremål som kan tas i beslag eller att det annars är av betydelse för 
utredningen om brottet, enligt 28 kap. 11 § andra stycket.  
Straffbarhetskravet, dvs. att fängelse kan följa på brottet, är dock detsamma 
beträffande både den skäligen misstänkte och annan.TP

81
PT Indikationskravet, att 

det finns synnerlig anledning att anta att åtgärden kommer få det avsedda 
resultatet, gäller bara när annan skall kroppsvisiteras. Något sådant villkor 
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finns ej beträffande den skäligen misstänkte. Det finns dock alltid ett 
grundläggande krav, i och med behovsprincipen, på att ingripandet behövs 
för att resultatet skall uppnås. Det bör därför alltid krävas att det i det 
enskilda fallet finns åtminstone någon konkret omständighet som visar att 
det aktuella ingripandet behövs. Att kroppsvisitera annan än den misstänkte 
kan vara av vikt exempelvis om ett brott, t.ex. stöld, förövats i en lokal där 
flera personer varit närvarande. För en sådan kroppsvisitation stadgas alltså 
den strängare förutsättningen, att synnerlig anledning förekommer, att 
därigenom föremål, som är underkastat beslag, skall anträffas eller annan 
utredning om brottet vinnas.TP

82
PT  

 
Begreppet synnerlig anledning definieras inte närmre i förarbetena till RB. 
Det finns ett par JO-avgöranden som rör bedömningen av när synnerlig 
anledning anses föreligga vid genomförande av husrannsakan hos annan än 
skäligen misstänkt.TP

83
PT Polisrättsutredningen tolkar begreppet synnerlig 

anledning, bland annat utifrån JO:s uttalanden, som att det skall föreligga 
faktiska omständigheter som påtagligt visar att man med fog kan förvänta 
sig att uppnå det avsedda resultatet med åtgärden. Detta krav anses, 
åtminstone enligt Polisrättsutredningen, vara tillräckligt för att på ett 
tillfredsställande sätt skydda integriteten hos den som riskerar att bli utsatt 
för en kroppsvisitation.TP

84
PT 

 
I sammanhanget kan nämnas att andra regler gäller för kroppsbesiktning. 
Tvångsmässig kroppsbesiktning kan ske enbart av den som är misstänkt för 
brott. Det är dock vanligt förekommande att målsägande blir föremål för 
kroppsbesiktning, exempelvis vid misstanke om misshandel eller 
sexualbrott. En sådan undersökning kan ej ske utan målsägandens samtycke, 
men en vägran medför oftast en nackdel för vederbörande i 
bevishänseende.TP

85
PT        

 

3.6 Förfarandet vid kroppsvisitation 

Vid genomförandet av en kroppsvisitation bör inte fler personer än 
nödvändigt närvara, av hänsyn till den utsattes integritet. Åtgärden bör om 
möjligt vidtas på en undanskymd plats, allra helst inomhus. TP

86
PT Detta är inget 

som direkt framgår av lagtext, men kan utläsas ur proportionalitetsprincipen. 
 
I 28 kap. 13 § tredje stycket RB stadgas att det är förbjudet för en man att 
kroppsvisitera en kvinna. Detta motiveras av hänsyn till den undersöktes 
integritet. En man får inte heller bevittna en kroppsvisitation av en kvinna. 
Det senare förbudet har kritiserats, bland annat av Polisrättsutredningen, 
som anför att det inte är motiverat av integritetshänsyn, då den som blir 
utsatt för en kroppsvisitation inte alltid behöver klä av sig inför den som 
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genomför undersökningen. Det påpekas också att förbudet medför praktiska 
problem med tanke på personalsituationen på polisstationerna. 
Polisrättsutredningen diskuterar också huruvida kroppsvisitation verkligen 
är ett sådant kränkande ingripande att det är nödvändigt att i lag upprätthålla 
ett strikt förbud för en man att kroppsvisitera en kvinna i brottsutredande 
syfte.TP

87
PT Av bestämmelsen framgår att undersökning av endast föremål som 

en kvinna har med sig får verkställas och bevittnas av en man.   
 
Över kroppsvisitation skall enligt 28 kap. 9 och 13 §§ RB föras protokoll, 
vari det skall anges ändamålet med åtgärden och vad därvid förekommit. 
Bestämmelsen är viktig ur rättssäkerhetssynpunkt, då den gör det möjligt att 
i efterhand kontrollera polisens verksamhet. TP

88
PT JO har vid flera tillfällen 

framhållit vikten av att tvångsmedelsanvändning dokumenteras noggrant 
och anför att det ”måste ställas höga krav på den dokumentation som 
efterföljer ett polisingripande och att en vidtagen tvångsåtgärd, såsom en 
husrannsakan, måste dokumenteras på ett fullständigt sätt med hänsyn till 
kravet på rättssäkerhet och till att det skall vara möjligt att i efterhand bilda 
sig en fullständig och korrekt uppfattning om vad som förekommit.” TP

89
PT  

Anteckning om tvångsmedelsanvändning bör innehålla uppgift om vilket 
sorts tvångsmedel som använts, vem som beslutat åtgärden, grunden för och 
tiden för beslutet, tiden för utförandet, vilka som deltagit i utförandet, vem 
det har riktat sig emot och vad som i övrigt förekommit vid ingripandet.TP

90
PT    
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4 Kroppsvisitation enligt PL 

4.1 Allmänt 

Enligt 2 § PL har polisen till uppgift att förebygga brott och andra störningar 
av den allmänna ordningen eller säkerheten, övervaka och ingripa mot 
störning av den allmänna ordningen och säkerheten, bedriva spaning och 
utredning i fråga om brott som hör under allmänt åtal m.m.  
 
En proportionalitetsprincip har formulerats i 8 § PL, som gäller generellt för 
polisens verksamhet. Det föreskrivs i paragrafen att en polisman i sin 
tjänsteutövning skall ingripa på ett sätt som är försvarligt med hänsyn till 
åtgärdens syfte och övriga omständigheter och att om tvång måste tillgripas, 
skall detta ske endast i den form och den utsträckning som behövs för att det 
avsedda resultatet skall uppnås.  
  
I PL finns regler om sådan kroppsvisitation som inte syftar till att utreda 
brott. En polisman som med laga stöd griper eller annars omhändertar eller 
avlägsnar någon får, enligt 19 § första stycket 1, i anslutning till gripandet 
kroppsvisitera denne i den utsträckning som är nödvändig av säkerhetsskäl 
för att vapen eller andra farliga föremål skall kunna tas om hand. Med stöd 
av 19 § första stycket 2 kan en polisman i anslutning till ett ingripande 
kroppsvisitera den som skall gripas, omhändertas eller avlägsnas också om 
det är nödvändigt för att dennes identitet skall kunna fastställas.  
 
19 § andra stycket ger polisen befogenhet att företa kroppsvisitation om det 
behövs för att söka efter vapen eller andra farliga föremål som är ägnade att 
användas vid brott mot liv och hälsa. Förutsättningen är att det med hänsyn 
till omständigheterna kan antas att ett sådant föremål kan förklaras förverkat 
enligt 36 kap. 3 § BrB. Denna bestämmelse tar sikte på situationer där 
risken typiskt sett framstår som stor för att tillhyggen skall komma till 
användning vid våldsbrott. Om risken för våldsbrott hänför sig till en viss 
person är det självfallet endast denne som polisen får kroppsvisitera. I andra 
fall kan emellertid de omständigheter som gör att det finns anledning att 
befara att farliga föremål kan komma till brottslig användning vara sådana 
att de inte hänför sig till viss person. Exempelvis kan det vara frågan om 
någon viss typ av offentligt evenemang där risken för våld 
erfarenhetsmässigt är överhängande. Polisen har under sådana förhållanden 
rätt att mera rutinmässigt kontrollera huruvida de som uppehåller sig på 
platsen bär på sig eller för med sig föremål som kan användas för att skada 
andra. Risken för våldsanvändning måste enligt förarbetena emellertid vara 
kvalificerad på det sätt som gäller enligt förverkandebestämmelserna i 
BrB. TP

91
PT  
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Om det av särskilda skäl kan anses föreligga allvarlig risk för att något brott, 
som innebär allvarlig fara för liv och hälsa eller för omfattande förstörelse 
av egendom, kommer att förövas på en viss plats får en polisman enligt 23 § 
andra stycket kroppsvisitera de personer som befinner sig på platsen för att 
söka efter farliga föremål.  
 
Skillnaden mellan 23 § andra stycket och 19 § andra stycket PL är att 23 § 
PL ger polisen befogenhet att ingripa endast om det finns risk för att ett 
brott som ”innebär allvarlig fara för liv eller hälsa eller för omfattande 
förstörelse av egendom” skall begås. I förarbetena pekar man på att 23 § PL 
bör kunna tillämpas vid exempelvis bombhot, hot om sabotage eller 
allmänfarlig ödeläggelse. Vid risk för sådana ordningsstörningar som 
exempelvis kan leda till misshandel eller skadegörelse av normalgraden, 
torde bestämmelsen inte vara tillämplig.TP

92
PT Bestämmelsen i 19 § andra 

stycket PL är däremot tillämplig vid risk även för mindre allvarlig 
brottslighet och ger rätt att söka efter föremål som kan antas kunna förklaras 
förverkat enligt BrB:s regler. Syftet med den sistnämnda regeln är att 
polisens befogenhet att företa kroppsvisitation i princip skall korrespondera 
med befogenheten att ta sådana föremål i beslag.TP

93
PT    

 
Det finns inte i PL någon bestämmelse som reglerar vem som får utföra en 
kroppsvisitation av kvinna. Enligt förarbetena skall visitation dock alltid 
göras med tillbörlig hänsyn till den omhändertagnes kön och på ett sådant 
sätt att det inte väcker onödig uppmärksamhet. Det har inte ansetts finnas 
behov av någon uttrycklig sådan regel.TP

94
PT 

 

4.2 Fara i dröjsmål 

Fara i dröjsmål är ett begrepp som har stor betydelse i tvångsmedels-
sammanhang. En polisman får, som redan nämnts, besluta om bland annat 
kroppsvisitation under förutsättning att fara i dröjsmål föreligger. Någon 
definition av begreppet finns inte i lag, men rent allmänt brukar sägas att det 
skall vara så bråttom att ändamålet med en åtgärd går förlorat om man 
väntar med att företa åtgärden. Det är omständigheterna i det enskilda fallet 
som skall läggas till grund för bedömningen. I diskussionen om begreppet 
fara i dröjsmål görs ibland en sammankoppling med de tekniska 
möjligheterna som polisen har idag. Somliga menar att en polisman i princip 
alltid snabbt kan komma i kontakt med behörig beslutsfattare och att fara i 
dröjsmål därför mycket sällan föreligger. Det bör dock även beaktas att vid 
en sådan kontakt måste polisman föredra situationen och alla 
omständigheter för en kanske helt oinsatt beslutsfattare. Dessutom har det 
från olika håll framförts kritik mot att beslut fattas över mobiltelefon eller 
kommunikationsradio.TP

95
PT   
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JO har i ett par ärenden haft anledning att ta ställning till huruvida fara i 
dröjsmål förelegat, oftast i samband med polismans beslut om 
husrannsakan.TP

96
PT Det ovan anförda fallet i Landskrona år 1992TP

97
PT rörde dock 

bland annat fara i dröjsmål vid beslut om kroppsvisitation. Att polismännen 
beslutade om kroppsvisitation medan de fortfarande var på platsen där de 
anträffade den visiterade hade JO inget att erinra emot, men sedan de anlänt 
till polisstationen förelåg inte längre fara i dröjsmål.TP

98
PT 

 
Sammanfattningsvis kan sägas att begreppet fara i dröjsmål inte är ett 
oföränderligt begrepp. Utvecklingen går mot att begreppet tolkas alltmer 
restriktivt, främst på grund av den tekniska utvecklingen och möjligheterna 
till kommunikation.TP

99
PT   

 

4.3 Kroppsvisitation för att förebygga 
skadegörelse 

Sedan 1 januari 2004 gäller en ny bestämmelse i PL. Polisen har numera 
möjlighet att kroppsvisitera personer för att söka efter föremål som kan 
användas som hjälpmedel vid brott som innefattar skada på egendom. Syftet 
med den nya regeln är att ytterligare förebygga och bekämpa klotter och 
annan skadegörelse. I samband med införandet av regeln om 
kroppsvisitation har, med samma syfte, en straffhöjning för skadegörelse av 
normalgraden gjorts och försök till skadegörelse har kriminaliserats.TP

100
PT 

 

4.3.1 Klotterproblemet 

Termen klotter används i lagstiftningssammanhang för att beteckna text, 
bild eller ristning som olovligen anbringas husväggar, tunnelbanetåg, 
parkbänkar eller andra platser eller föremål under förutsättning att rekvisiten 
för skadegörelse i 12 kap. 1 § BrB är uppfyllda, dvs. att någon genom 
klotter ”förstör eller skadar egendom, fast eller lös, till men för annans rätt 
därtill.”TP

101
PT 

 
Klotter har sedan 1980-talet utgjort ett stort problem i Sverige. Det skapar 
otrivsel och medför ekonomiska förluster. Vid flera tillfällen och på olika 
sätt har man från lagstiftarens sida övervägt att vidta åtgärder för att 
förebygga och minska klottret. Tillsammans med andra skadegörelsebrott, 
bostadsinbrott, biltillgrepp, lindrigare gatuvåld och cykelstölder är klotter 
exempel på vad som ofta kallas vardagsbrottslighet eller livskvalitetsbrott. 
Detta är brott som kräver insatser och åtgärder på olika plan, såväl på 
lagstiftningsnivå som åtgärder av annat slag.TP

102
PT År 2002 polisanmäldes 
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drygt 140 000 skadegörelsebrott, varav 31 procent utgjordes av 
klotterbrott.TP

103
PT 

  
Ett seminarium om klotter anordnades av Justitiedepartementet i oktober 
1999 inför det senaste lagstiftningsärendet. Närvarande vid seminariet var 
företrädare för Riksåklagaren, Rikspolisstyrelsen, Brottsförebyggande rådet, 
Svenska kommunförbundet, Kriminologiska institutionen vid Stockholms 
universitet, Statens järnvägar, AB Storstockholms lokaltrafik m.fl. Syftet 
med seminariet var att söka finna en gemensam problembeskrivning och 
diskutera möjliga åtgärder för att minska och förebygga klotter, såväl 
lagstiftningsåtgärder som åtgärder av annat slag.TP

104
PT 

 
Det brukar i debatten framhållas att klottrande även medför fysiska och 
sociala skadeverkningar för klottrarna själva, exempelvis att de utsätter sig 
för skaderisker vid klottrande på spårområden, att sprayfärgen är farlig att 
inandas och att deras framtidsmöjligheter förstörs genom att de i många fall 
drar på sig stora skadeståndsanspråk. Det påstås dessutom att klottrande kan 
vara en inkörsport till annan brottslighet.TP

105
PT Några empiriska belägg för den 

uppfattningen finns inte, men det råder ingen tvekan om att de som klottrar 
ofta är inblandade i annan brottslighet.TP

106
PT BRÅ har i en rapport från år 2000 

identifierat s.k. ”strategiska brott”, brott som tidigt i en brottskarriär 
indikerar en lång och omfattande brottskarriär.TP

107
PT Tillgrepp av 

fortskaffningsmedel, rån och stöld visade sig vara sådana brott, men för de 
som dömdes till skadegörelse som första lagföring var risken relativt liten 
för återfall i brott.TP

108
PT  

 
Klotter är ett utpräglat ungdomsfenomen. Flertalet av de misstänkta 
klottrarna är under 19 år och många kan betecknas som 
tillfällighetsbrottslingar. För en liten grupp mer kriminellt belastade 
gärningsmän ses klottret som en del i mer omfattande brottslighet och 
vandalisering.TP

109
PT 

 

4.3.2 Tidigare lagförslag 

Det har vid flera tillfällen varit uppe till diskussion att införa en 
bestämmelse som ger polisen rätt att utföra kroppsvisitation i syfte att söka 
efter föremål som är ägnade att användas vid skadegörelse. I propositionen 
1987/88:143 föreslogs en sådan bestämmelse. Enligt förslaget skulle en 
polisman få kroppsvisitera för att söka efter föremål som är ägnade att 
användas som hjälpmedel vid skadegörelse under samma förutsättningar 
som gäller beträffande vapen och andra farliga föremål till förebyggande av 
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våldsbrott.TP

110
PT Lagrådet avstyrkte förslaget och menade att den föreslagna 

regeln fått en vidare räckvidd än vad som var syftet med den, dvs. underlätta 
att motverka klotter och annan skadegörelse. Lagrådet ansåg utöver detta att 
en sådan regel bör undvikas med tanke på det starka skydd som bör finnas 
för en persons kroppsliga integritet. Istället föreslog Lagrådet införande av 
en regel som gjorde det möjligt för en polisman att företa en undersökning 
som inte innebär angrepp på den enskildes kroppsliga integritet utan riktar 
sig mot föremål som förvaras eller transporteras i väskor eller annat 
handbagage.TP

111
PT Trots Lagrådets invändning lade regeringen fram sitt 

lagförslag i en proposition. Som kommentar till Lagrådets uttalande 
anfördes att en regel som tillät undersökning av handbagage men aldrig 
möjliggjorde en undersökning av någons kläder skulle vara svårbegriplig för 
allmänheten och innebära en allvarlig inskränkning i möjligheterna att 
motverka brott.TP

112
PT Förslaget avstyrktes av både Justitieutskottet och 

Konstitutionsutskottet med hänvisning till det starka skydd som bör finnas 
för den kroppsliga integriteten. Justitieutskottet anförde att regeringen borde 
kunna utarbeta ett förslag som skulle kunna erbjuda effektiva medel mot 
skadegörelse men som inte behövde innebära en sådan långtgående 
kränkning som det behandlade förslaget gjorde. För utskottet var det 
tänkbart med en regel som medgav en undersökning av väskor och liknande, 
men även en viss yttre undersökning av kläderna, en ytlig 
kroppsvisitation.TP

113
PT  

 
Frågan togs upp på nytt i samband med den tidigare nämnda, allmänna 
översynen över reglerna om kroppsvisitation och kroppsbesiktning. I 
promemorian som upprättades konstaterades att en regel om ytlig 
kroppsvisitation för att bli ändamålsenlig måste kompletteras med en 
bestämmelse om fullständig kroppsvisitation i de fall en sådan krävs för att 
ge resultat. Det påpekades att en ytlig kroppsvisitation bör ses som en 
provisorisk åtgärd i förhållande till en mer fullständig kroppsvisitation. TP

114
PT 

Ibland benämns till och med ytlig kroppsvisitation som provisorisk 
skyddsvisitation.TP

115
PT I promemorian föreslogs således ingen lösning på en 

ändamålsenlig reglering som ansågs godtagbar ur integritetssynpunkt.TP

116
PT  

 
 

4.3.3 Den nya bestämmelsen 

Från och med den 1 januari 2004 har 19 § PL följande lydelse: 
 
”En polisman som med laga stöd griper eller annars omhändertar eller 
avlägsnar någon får i anslutning till ingripandet kroppsvisitera denne i den 
utsträckning som är nödvändig 
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1. av säkerhetsskäl för att vapen eller andra farliga föremål skall kunna tas 
om hand, eller 
 
2. för att hans identitet skall kunna fastställas. 
 
En polisman får också kroppsvisitera i den utsträckning det behövs för att 
söka efter 
 
1. vapen eller andra farliga föremål som är ägnade att användas vid brott 
mot liv eller hälsa, om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att 
ett sådant föremål kan förklaras förverkat enligt 36 kap. 3 § brottsbalken, 
eller 
 
2. föremål som är ägnade att användas som hjälpmedel vid brott som 
innefattar skada på egendom, om det finns särskild anledning anta att den 
som avses med åtgärden bär ett sådant föremål med sig och det med hänsyn 
till omständigheterna kan antas att föremålet kan förklaras förverkat enligt 
36 kap. 3 § brottsbalken.”   
 
Polisen har en längre tid haft möjlighet att utföra kroppsvisitation då det 
funnits anledning att anta att brott, varpå fängelse kan följa, har begåtts. Det 
har alltså inte funnits något hinder mot att kroppsvisitera för att söka efter 
brottsverktyg som använts vid skadegörelse av normalgraden eller grov 
skadegörelse. Nyheten i och med lagändringen är att det finns möjlighet att 
kroppsvisitera i förebyggande syfte, dvs. där misstanke finns att brott 
kommer att begås, såsom är möjligt sedan tidigare vid misstanke om 
kommande brott mot liv och hälsa. För att en kroppsvisitation skall kunna 
företas i skadegörelseförebyggande syfte skall det finnas särskild anledning 
att anta att den visiterade bär ett föremål med sig, som är ägnat att användas 
som hjälpmedel vid ett skadegörelsebrott.   
 
Vid diskussioner i samband med införandet av regeln vägdes, som sig bör, 
kravet på effektivitet mot kravet på skyddet för den personliga 
integriteten.TP

117
PT   

 
För att polisen skall kunna bedriva ett effektivt brottsförebyggande arbete är 
det viktigt att verkningsfulla medel ställs till dess förfogande. År 1989 
ändrades reglerna om förverkande i 36 kap. 3 § BrB bland annat genom att 
punkt 3 infördes, enligt vilken förverkande får ske av föremål som är ägnade 
att användas som hjälpmedel vid brott som innefattar skada på egendom och 
som har påträffats under omständigheter som gav uppenbar anledning att 
befara att de skulle komma till sådan användning.TP

118
PT Denna regel innebar en 

förbättring av polisens möjligheter att arbeta förebyggande mot 
skadegörelse. Tanken med ändringen var emellertid att det skulle 
kombineras med en möjlighet att även kunna kroppsvisitera för att kunna 
söka efter sådana föremål. I propositionen påpekades att utan en 
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motsvarande möjlighet att kroppsvisitera skulle polisens möjligheter att 
ingripa förebyggande mot skadegörelse bli ganska begränsade, trots de nya 
förverkandereglerna. Möjligheten att utföra kroppsvisitation skulle med 
andra ord vara en förutsättning för att de nya förverkandereglerna skulle 
kunna tillämpas på ett effektivt sätt.TP

119
PT Men en avvägning måste alltså göras 

mellan effektiviteten och skyddet för den personliga integriteten.  
 
Som ovan redogjorts har regeringen vid tidigare tillfälle föreslagit ett 
införande av en regel som nu har införts. Vad som enligt regeringen 
avgjorde att regeln infördes först nu är att de faktiska omständigheterna har 
ändrats avsevärt under perioden mellan förslaget år 1993 fram till förslaget 
år 2003. Under den gångna tioårsperioden har åtgärder mot klotter vidtagits 
från olika håll i samhället. I propositionen nämns bland annat 
informationskampanjer, sociala program, klotterskydd, omedelbar 
klotterborttagning, närvaro av säkerhetsvakter, föräldragrupper, 
videoövervakning av järnvägsspår och polisiära åtgärder av olika slag.TP

120
PT 

Trots att dessa åtgärder vidtagits har skadegörelsebrotten inte minskat i 
förhållande till slutet av 1980-talet.TP

121
PT Detta visar enligt regeringen på att det 

funnits ett avsevärt ökat behov av insatser mot klotter och annan 
skadegörelse år 2003 än ett decennium tidigare, då införandet av regeln 
diskuterades förra gången. Regeringen överväger i propositionen, i enlighet 
med de grundläggande principerna för fri- och rättighetsinskränkningar, 
huruvida denna tvångsåtgärd står i rimlig proportion till vad som står att 
vinna med åtgärden, samt om någon mindre ingripande åtgärd är tillräcklig. 
Regeringen finner det orimligt att polisen måste avvakta med sitt ingripande 
till dess att brottet redan begåtts. Vad gäller klotterbrotten så är det en 
relativt liten grupp som står för en stor del av brottsligheten. En del av 
gärningsmännen är kända av polisen. Regeringen menar att kroppsvisitation 
i många fall skulle hindra brott i konkreta situationer och att de 
brottsförebyggande effekterna av en sådan möjlighet kan antas bli positiva. 
Vidare menas att ett verktyg med samma positiva effekter svårligen kan 
finnas. Det vid tidigare tillfällen diskuterade alternativet med en begränsad 
visitationsmöjlighet ses som problematisk och ej tillräckligt effektiv.TP

122
PT  

 
I författningskommentaren till den nya bestämmelsen ges vägledning i hur 
bedömningen för huruvida det finns tillräcklig grund för ingripande bör 
göras. Bedömningen skall ske med utgångspunkt från samtliga 
omständigheter i det enskilda fallet. Omständigheter som skulle kunna tala 
för ett ingripande kan exempelvis vara att en person, som är känd av polisen 
för att tidigare ha förekommit i sammanhang där klotterbrott begåtts, 
observeras i en typisk klottermiljö med ryggsäck eller dylikt som skulle 
kunna innehålla klotterutrustning eller att polisen, av formen på en persons 
jacka, kan anta att denne gömmer klotterutrustning innanför densamma. En 
sådan bedömning grundar sig på den kunskap och erfarenhet som polisen 
har om personer som tidigare gjort sig skyldiga till t.ex. klotter och i vilken 
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miljö sådan brottslighet normalt begås. Kraven är så högt ställda att det 
naturligtvis inte kan komma ifråga att var och en som vistas i t.ex. 
tunnelbanan med ryggsäck kan bli föremål för kroppsvisitation.TP

123
PT  

 
Av ordalydelsen i den nya bestämmelsen framgår att det inte, för att 
förebygga skadegörelse, får förekomma rutinmässiga kontroller liknande 
dem som polisen kan göra för att söka efter vapen och andra farliga föremål 
som kan användas vid våldsbrott.  
 
Regeringen konstaterar inför införandet av regeln att en kroppsvisitations 
ingripande karaktär föranleder att det är viktigt att följa upp och utvärdera 
hur möjligheten till sådan visitation används och vilka effekter den 
medför.TP

124
PT  

 

4.3.3.1 Remissinstansernas yttranden 
Det har bland remissinstanserna rått olika meningar om vilken typ av 
åtgärder som bör vidtas. En majoritet tillstyrkte förslaget eller lämnade det 
utan erinran. Några avstyrkte det dock.TP

125
PT 

 
JO hänvisade till de argument som framfördes mot förslagen i 
lagstiftningsärendet år 1988 och menar att de har samma tyngd inför detta 
ärende. JO pekar vidare på att bestämmelsen utformats på ett sådant sätt att 
den får ett betydligt vidare tillämpningsområde än vad som krävs för att 
motverka klotter och annan skadegörelse. Vad gäller kravet på konkreta 
grunder för antagande att någon bär med sig hjälpmedel till brott kan detta 
enligt JO inte anses vara uppfyllt genom sådana iakttagelser som det ges 
exempel på i författningskommentaren. Även JK har menat att de exempel 
som ges lämnar ett stort utrymme för den enskilde polismannens skön och 
att detta medför en risk att många ”oskyldiga” kommer bli föremål för 
kroppsvisitation. BRÅ ha anfört att bestämmelsen är svårtillämpad och att 
en kroppsvisitations integritetskränkande karaktär kan leda till betydande 
skada jämfört med nyttan av åtgärden. Andra remissinstanser som varit 
kritiska är Sveriges advokatsamfund, Juridiska fakultetsnämnden vid 
Uppsala universitet och Ungdomsstyrelsen.TP

126
PT  

 

4.3.3.2 Lagrådets yttrande 
Lagrådet påpekar att de principiella invändningar som riktades mot det år 
1988 framlagda förslaget alltjämt har bärkraft. För att göra en annan 
bedömning menar Lagrådet att det bör ha uppkommit ett klart ökat behov av 
insatser mot klotter och annan skadegörelse. Då inga sådana omständigheter 
anses ha anförts i lagrådsremissen görs ingen ny bedömning. Lagrådet 
avstyrkte alltså även detta förslag. Än idag anser alltså Lagrådet att det inte 
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är ett tillräckligt tungt vägande skäl att förebygga skadegörelse för att kunna 
inskränka grundlagsskyddet mot integritetskränkande kroppsvisitation.TP

127
PT  

 

4.3.3.3 Utskottsbetänkandet 
Justitieutskottet delar regeringens bedömning beträffande behovet av 
åtgärder för att förebygga och bekämpa klotter och annan skadegörelse. 
Utskottet instämmer också i regeringens bedömning att en möjlighet för 
polisen att kroppsvisitera personer för att eftersöka föremål som är ägnade 
att användas som hjälpmedel vid brott som innefattar skada på egendom är 
en verkningsfull och nödvändig åtgärd för att kunna förhindra klotter och 
annan skadegörelse.TP

 128
PT Behovet av att förhindra den omfattande 

skadegörelsebrottsligheten utgör, enligt utskottet, ett godtagbart ändamål för 
att göra undantag från grundlagsskyddet mot kroppsvisitation. Utskottet kan 
inte finna någon mindre ingripande åtgärd som skulle ge polisen 
erforderliga verktyg för att förhindra den aktuella brottsligheten. Det 
påpekas att utformningen av en regel av detta slag inte får vara godtycklig, 
ge utrymme för tolkningar eller tillämpas i större utsträckning än vad som är 
önskvärt och nödvändigt. Vid utformningen av den nya bestämmelsen 
menar dock Justitieutskottet att en god avvägning har gjorts mellan intresset 
av att så långt som möjligt begränsa intrånget i den personliga integriteten 
och att ändå ge polisen ett tillräckligt kraftfullt verktyg för att kunna 
förhindra klotter och annan skadegörelse.TP

129
PT   

 

4.4 Förslag till utvidgad rätt till kroppsvisitation 

I skrivande stund behandlas ett förslag till ytterligare rätt för polisen att 
kroppsvisitera i brottsförebyggande syfte. Det är Beredningen för 
rättsväsendets utveckling som lagt fram förslag som syftar till att öka 
möjligheterna att ingripa mot medlemmar av olika grupperingar av 
brottsaktiva personer. Bestämmelsen föreslås kunna tillämpas exempelvis 
mot medlemmar av mc-klubbar, underorganisationer till etablerade mc-
klubbar, olika s.k. fängelsegäng, ungdomsgäng, rasistiska 
sammanslutningar, grupperingar inom den autonoma rörelsen och 
terrorgrupperingar. Bestämmelsen skall innebära att om det av särskilda skäl 
kan anses föreligga risk för att något brott för vilket det är föreskrivet 
fängelse i ett år eller däröver kommer att förövas, får en polisman i syfte att 
söka efter vapen, sprängmedel eller andra farliga föremål som är ägnade att 
användas vid brott mot liv eller hälsa eller brott som innefattar skada på 
egendom utföra kroppsvisitation. Som en allmän förutsättning för att 
åtgärderna skall kunna vidtas skall gälla att det kan anses föreligga risk för 
att något allvarligt brott skall begås. Skillnaden från den befogenhet som 
polisen har idag är att det inte behöver kunna antas att föremålen skall 
kunna förklaras förverkade enligt BrB.TP

130
PT   
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5 Kroppsvisitation enligt KvaL 
och HäkL 

5.1 Kroppsvisitation av intagen 

Enligt 1 § KvaL omfattas den som dömts till fängelse eller som ålagts 
fängelse som förvandlingsstraff för böter av KvaL. I 52 a § regleras 
kroppsvisitation av den som är intagen i anstalt. Där stadgas att en intagen 
skall kroppsvisiteras när han anländer till anstalten, om det inte är uppenbart 
obehövligt. Kroppsvisitation får också göras när intagen återkommer efter 
vistelse utanför anstalten eller haft obevakat besök. Utöver detta får en 
intagen kroppsvisiteras för att söka efter otillåtna föremål när det finns 
anledning att anta att sådant föremål skall anträffas på honom eller när 
sådana kontroller görs stickprovsvis eller i anslutning till en större 
undersökning som av säkerhetsskäl görs av ett utrymme inom anstalten och 
den intagne har eller har haft särskild anknytning till utrymmet som 
undersökningen avser. Ytlig kroppsvisitation, den lindrigare varianten av 
kroppsvisitation, som består i att den som utför visitationen känner utanpå 
kläderna för att söka efter vapen eller andra farliga föremål, får företas 
utöver de ovan nämnda situationerna. Sådan visitation kan ske 
slumpmässigt eller rutinmässigt exempelvis i samband med transporter av 
intagna inom eller utom anstalten. Då krävs alltså inte de ovan nämnda 
förutsättningarna, bara att åtgärden bedöms nödvändig av säkerhetsskäl. 
 
Kroppsvisitation av kvinna får, enligt 52 c § KvaL, inte verkställas eller 
bevittnas av annan än kvinna, läkare eller legitimerad sjuksköterska. 
Undantagen från denna regel är dock något mer långtgående än RB:s 
motsvarande regel. En man får utföra kroppsvisitation som enbart innebär 
att föremål som en kvinna bär med sig undersöks och kroppsvisitation som 
sker med metalldetektor eller liknande teknisk anordning. En man får även, 
enligt 52 c § KvaL utföra ytlig kroppsvisitation av kvinna. 
 
I HäkL finns stadganden om kroppsvisitation som motsvarar reglerna i 
KvaL. Häktade, anhållna m. fl. som förvaras i häkte eller polisarrest, 
befinner sig i en situation som, enligt förarbetena, liknar intagnas situation i 
anstalt. Vissa skillnader finns dock. Även om det förekommer att dömda 
personer förvaras tillfälligt i häkte, är de allra flesta inte dömda för brott och 
många är bara omhändertagna, utan någon misstanke om brott 
överhuvudtaget. Förvaringen i häkte och polisarrest sker i strängare 
avskildhet, än i anstalt, vilket minskar risken för exempelvis insmuggling av 
något otillåtet. Trots skillnaderna i villkor mellan intagna i häkte och anstalt, 
som i viss mån talar för att det bör vara möjligt att begränsa utrymmet för 
kroppsvisitation i HäkL, gäller samma regler enligt KvaL och HäkL. Att det 
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i HäkL har upptagits regler som motsvarar de i KvaL motiveras i 
förarbetena med att likheterna överväger olikheterna.TP

131
PT  

 
I 2 § HäkL regleras när kroppsvisitation respektive ytlig kroppsvisitation får 
företas. Denna regel motsvarar 52 a § KvaL. Regler om kroppsvisitation av 
kvinna finns i 2 b § andra stycket HäkL.    
 

5.2 Kroppsvisitation av besökare 

Den intagne får ta emot besök i den utsträckning det lämpligen kan ske. 
Besök beviljas inte om det kan äventyra säkerheten, motverka den intagnes 
anpassning till samhället eller annars vara till skada för den intagne eller 
annan. Det kan föreskrivas som villkor för besök i anstalt eller häkte att 
även den besökande underkastar sig kroppsvisitation, eller till och med ytlig 
kroppsbesiktning, enligt 29 § KvaL och 11 § tredje stycket HäkL. Ett sådant 
villkor uppställs om det anses nödvändigt av säkerhetsskäl. 
 

5.3 Kroppsvisitation av personal m. fl. 

Sedan den 1 februari 2004 gäller nya regler i såväl KvaL som HäkL om 
kroppsvisitation av samtliga personer som passerar in i viss sluten anstalt 
eller visst häkte, så kallad allmän inpasseringskontroll. Kontrollen omfattar 
kriminalvårdspersonal och andra som av annan anledning har tillträde till 
anstalten eller häktet och regleras i 29 a § KvaL och 11 a § HäkL. 
Säkerhetsproblem har på anstalter och häkten ökat de senaste åren och 
därför har kriminalvården givits utvidgade möjligheter att kontrollera 
inpasserande personer för att söka efter otillåtna föremål.TP

132
PT I propositionen 

påpekas att kriminalvården har vidtagit en rad åtgärder för att förhindra 
införsel av otillåtna föremål, men att det trots detta i stor utsträckning 
förekommer narkotika, vapen och mobiltelefoner på många anstalter och i 
viss mån även på häkten. Mobiltelefoner underlättar för de intagna att 
planera och genomföra brottsliga handlingar på anstalten och att planera 
brottsliga aktiviteter som genomförs utanför dessa. Vidare medför 
förekomsten av otillåtna föremål ordningsstörningar och ett negativt socialt 
klimat som försvårar eller omöjliggör återfallsförebyggande arbete. Det 
utgör också ett säkerhets- och arbetsmiljöproblem för personalen. Det 
faktum att det finns indikationer på att personal medverkat till införseln av 
otillåtna föremål har föranlett den nya lagstiftningen.TP

133
PT   

 
Visitationen skall bestå i användande av metalldetektor, och då denna ger 
utslag skall en mer omfattande kroppsvisitation genomföras. Även i andra 
fall, när det bedöms nödvändigt exempelvis för att söka efter narkotika, 
skall en fullständig kroppsvisitation bli aktuell.TP

134
PT   
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Tidigare har det inte funnits några bestämmelser angående visitation av 
anställda och andra som haft tillträde till anstalter och häkten. Det gäller 
dock som en allmän princip att kriminalvården har att ansvara för att 
ordningen och säkerheten upprätthålls vid anstalterna och häktena. Det är 
även första gången som ett förslag till införande av en dylik kontroll lagts 
fram, kanske beroende på att problemet är relativt nyupptäckt.     
 
Ett beslut om utförande av allmän inpasseringskontroll får avse högst tre 
månader i taget, enligt 29 a § andra stycket KvaL och 11 § 2 andra stycket 
HäkL. 
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6 Kroppsvisitation enligt övrig 
speciallagstiftning 

6.1 Allmänt 

Vid sidan av de anförda bestämmelserna finns en rad regler om 
kroppsvisitation i speciallagstiftningen. I fall då specialreglerna och 
rättegångsbalkens regler står i strid med varandra är det, som redan nämnts, 
specialreglerna som har företräde, enligt 28 kap. 15 § RB. I 
speciallagstiftningen finns regler om bland annat kroppsvisitation av person 
som inte är straffmyndig, av den som är intagen på vårdinrättning och av 
värnpliktig. Det finns också flertalet regler som ger tulltjänstemän 
befogenheter att utföra kroppsvisitation.   
 
6.2 Kroppsvisitation av unga 

De tvångsmedel som får användas mot person som ännu inte fyllt femton år 
är beslag, husrannsakan och kroppsvisitation. Detta stadgas i 36 § lag 
(1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. 
Uppräkningen i paragrafen är uttömmande och andra tvångsmedel, såsom 
kroppsbesiktning och frihetsberövande, får således inte vidtas. Tvångsmedel 
med stöd av denna paragraf bör tillämpas restriktivt, varför det stadgas att 
särskilda skäl skall vara för handen. I förarbetena konstateras att det för 
tvångsmedelsåtgärd gentemot barn under femton år i allmänhet bör 
föreligga misstanke om allvarligare brottslighet eller brottslighet av större 
omfattning.TP

135
PT     

 
Vad som gäller angående kroppsvisitation av barn eller ungdom som är 
intagen på hem för vård enligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser 
om vård av unga redogörs i kap. 6.5.  
 
6.3 Polis och tulltjänstemän 

Enligt 2 kap 32 § andra stycket ordningslagen (1993:1617) får polis utföra 
kroppsvisitation vid offentlig tillställning eller allmän sammankomst för att 
söka efter, på tillställningen otillåtna, spritdrycker, vin eller starköl. Vad 
som avses med offentlig tillställning och allmän sammankomst definieras i 
2 kap.1-3 §§ ordningslagen. En kroppsvisitation med stöd av ordningslagens 
regler får endast ske om det finns anledning att anta att den som skall 
visiteras medför sådana drycker till tillställningen.  
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Polis kan kroppsvisitera den som uppehåller sig på flygplats, efter beslut om 
särskild kontroll, enligt 3 § lag (1970:926) om särskild kontroll på flygplats. 
Sådan kontroll sker, enligt 1 §, till förekommande av brott som utgör 
allvarlig fara för säkerheten vid luftfart.  
 
Enligt 5 kap. 2 § utlänningslagen (1989:529) får polis i samband med 
inresekontroll kroppsvisitera en utlänning samt undersöka hans bagage, 
handresgods, handväskor och liknande, i den utsträckning som det är 
nödvändigt för att ta reda på utlänningens identitet. Sådan undersökning får 
också ske för att ta reda på utlänningens resväg till Sverige, om denna är av 
betydelse för bedömningen av rätten att resa in i och vistas här i landet. 
 
Polis får kroppsvisitera utlänning enligt 19 § lag (1991:572) om särskild 
utlänningskontroll om det är av betydelse för att utröna om utlänningen eller 
en organisation eller grupp som han tillhör eller verkar för planlägger eller 
förbereder terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för 
terroristbrott. Det är alltså här fråga om en presumtiv terrorist, och ingen 
misstanke om brott krävs.  
 
I vissa fall får utländsk tjänsteman efter ett gränsöverskridande förföljande 
kroppsvisitera person på svenskt territorium enligt 7 § lag (2000:343) om 
internationellt polisiärt samarbete. En liknande bestämmelse finns i 3 kap. 4 
§ lag (2000:1219) om internationellt tullsamarbete.   
 
Tulltjänstemän har vid flertalet situationer befogenhet att kroppsvisitera, 
något som ofta krävs för att de skall kunna utföra sina arbetsuppgifter.    
Enligt 27 § lag (2000:1225) om straff för smuggling har tjänstemän vid 
Tullverket eller Kustbevakningen befogenheter att besluta om och utföra 
kroppsvisitation, ytlig kroppsbesiktning eller urinprovstagning om det finns 
anledning att anta att en person har med sig egendom som kan tas i beslag 
på grund av brott enligt samma lag eller vissa brott mot narkotikastrafflagen 
(1968:64). I vissa fall kan det beslutas om så kallad särskild kontroll, vilket 
innebär att varje resande som med ett visst transportmedel eller under en 
viss angiven, kortare tidrymd ankommer till eller avreser från en viss gräns- 
eller kustort eller annan plats som har förbindelse med utlandet skall 
kroppsvisiteras, detta enligt 28 §. Andra regler som hänvisar till 
kroppsvisitationsbestämmelsen i lag (2000:1225) om straff för smuggling är 
10 § tullagen (2000:1281), 7 § lag (1992:1602) om valuta- och 
kreditreglering och 7 § lag (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid 
Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen. 
 
Kroppsvisitation kan också företas som åtgärd till skydd mot sabotage, 
terroristbrott, spioneri m.m. Regler om sådan kroppsvisitation finns i 10-12 
§§, 15-16 §§ lag (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar 
m.m. I krigstid gäller särskilda regler om kroppsvisitation vid 
gränsövervakning. Polis eller annan gränsbevakningsman får kroppsvisitera 
vid misstanke om spioneri, sabotage eller annan brottslig verksamhet till 
fara för rikets försvar eller säkerhet, enligt 7 § lag (1979:1088) om 
gränsövervakningen i krig.  
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6.4 Säkerhetskontroll i domstol och riksdag  

Det kan av domstol beslutas att säkerhetskontroll skall genomföras inför 
domstolsförhandlingar, genom kroppsvisitation. Sådan kontroll utförs om 
det finns anledning att befara att det i domstolens lokaler kan komma att 
förövas brott som innebär en allvarlig fara för någons liv, hälsa eller frihet 
eller för omfattande förstörelse av egendom. Detta regleras i 1, 5, 9 §§ lag 
(1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol. Detsamma kan av talmannen 
beslutas inför sammanträde i riksdagen, enligt 4 § lag (1988:144) om 
säkerhetskontroll i riksdagens lokaler.  
 
Säkerhetskontroller i domstolar och riksdagens lokaler omfattar besökare, 
inte anställda. 
 
6.5 På militärförläggning eller vårdinrättning 

Om en person gör sin värnplikt eller tas in för någon form av vård utökas 
möjligheterna att genomföra kroppsvisitation av vederbörande på 
förläggningen eller institutionen i fråga. Beträffande dessa kategorier 
erfordras inte någon misstanke om brott för sådana åtgärder.  
 
Kroppsvisitation får ske av den som är tvångsisolerad enligt 
smittskyddslagen (1988:1472), detta enligt 46 §. Den som är intagen på 
sjukhus för vård av missbruk av beroendeframkallande medel får 
kroppsvisiteras för kontroll av innehav av otillåtna medel, varor eller 
föremål, enligt 3 § lag (1985:12) om kontroll av berusningsmedel på 
sjukhus. Detsamma gäller den som är intagen för psykiatrisk tvångsvård, 
enligt 6, 23 §§ lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och den som är 
intagen på ett LVM-hem, 32 § lag (1988:870) om vård av missbrukare i 
vissa fall.  
 
Regler om kroppsvisitation av barn och ungdom som är intagen på ett så 
kallat LVU-hem finns i 17 § lag (1990:52) om särskilda bestämmelser om 
vård av unga. Om det anses påkallat, får den intagne kroppsvisiteras och 
ytligt kroppsbesiktigas, när han kommer till hemmet, för kontroll av att han 
inte bär på sig något som han inte får inneha där. Detsamma gäller om det 
under vistelsen i hemmet uppkommer misstanke att sådan egendom skall 
påträffas hos honom. Det stadgas i samma paragraf att åtgärden inte får 
göras mer ingående än vad ändamålet kräver och att all den hänsyn som 
omständigheterna medger skall iakttas.     
 
Om det finns anledning att anta att en disciplinansvarig som tjänstgör i 
Försvarsmakten olovligen bär på sig föremål som tillhör Försvarsmakten 
eller som den disciplinansvarige annars inte får inneha kan vederbörande 
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underkastas kroppsvisitation enligt 47 § lag (1994:1811) om disciplinansvar 
inom totalförsvaret, m.m. 
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7 Analys och avslutande 
kommentarer 
I rättsskipningen uppstår ofta problem som kan relateras till svårigheten att 
förena kraven på å ena sidan effektivitet och å andra sidan rättssäkerhet. Det 
är inte ovanligt att åtgärder som vidtas för att öka effektiviteten går ut över 
rättssäkerheten och vice versa. Det lagreglerade skydd som den enskilde 
åtnjuter gentemot det allmänna, vilket dessutom är stadgat i grundlagen, är 
givetvis viktigt att upprätthålla. I de fall, då fri- och rättigheterna kan 
inskränkas i lag, uppstår frågan om i vilken utsträckning begränsningarna 
kan ske. Man måste noga väga skyddsintresset mot det intresset som 
föranleder inskränkningen. Detta måste ske på såväl lagstiftnings- som 
tillämpningsnivån. Det är av stor vikt att lagstiftningen avseende fri- och 
rättighetsinskränkande regler är tydlig och klar och att den inte ger utrymme 
för olika tolkningar.  
 
Regler om tvångsmedel utgör just inskränkningar i de grundlagsskyddade 
fri- och rättigheterna. Användandet av tvångsmedel är ofta en förutsättning, 
främst för polis och åklagare, för att ett effektivt upprätthållande av lagen 
skall kunna ske. Tvångsmedelsanvändningen skall genomsyras av ett antal 
grundläggande principer, som skall garantera att åtgärderna inte vidtas i 
större utsträckning än vad som är nödvändigt. Dessa allmänna 
rättsgrundsatser finns ibland uttryckligen i lagen, medan andra skall 
tillämpas underförstått.    
 
Kroppsvisitation utgör ett av de tvångsmedel som står till myndighetens 
förfogande, dels i den brottsutredande verksamheten, men även som 
hjälpmedel för exempelvis det brottsförebyggande arbetet och för att 
säkerställa ordning och säkerhet. I de fall, då kroppsvisitation utförs inom 
ramen för en brottsutredning, är åtgärden att anse som ett straffprocessuellt 
tvångsmedel. Trots att kroppsvisitation inte är en av de mest ingripande 
tvångsåtgärderna skall man inte underskatta den integritetskränkning som en 
sådan visitation kan medföra. Därför är vi i grundlagen skyddade mot att 
utsättas för kroppsvisitation, i den mån det inte är tillåtet enligt lag. Den 
viktigaste inskränkningen i skyddet finns i 28 kap. 11 § RB, som reglerar 
kroppsvisitation i brottsutredande verksamhet.  
 
Kroppsvisitation är en åtgärd som kan genomföras, och även beslutas om, 
av ett mycket stort antal personer. Därför är det extra viktigt att det inte 
finns utrymme för egna tolkningar och bedömningar. Det måste framstå 
klart och tydligt vad som avses med en sådan åtgärd, vem som kan besluta 
om densamma och under vilka förutsättningar den kan företas. De specifika 
lagreglerna måste vara tydliga på området. Att begreppet kroppsvisitation år 
1994 fick en uttrycklig legaldefinition i RB var därför mycket välkommet. 
Tidigare rådde det stor oklarhet om vad som egentligen avsågs. 
Lagändringen innebar en förbättring, men avhjälpte inte alla 
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definitionsproblem. Det är inte alltid helt enkelt att avgränsa 
kroppsvisitationsinstitutet mot andra tvångsmedelsåtgärder. Gränsen mot det 
tvångsmedel som betecknas kroppsbesiktning får anses vara tydlig. Så snart 
undersökningen övergår i granskning av själva kroppen, vare sig av utsidan 
eller av insidan, är det fråga om en kroppsbesiktning. Det är dock inte lika 
självklart var gränsen går mellan tvångsmedlet husrannsakan och 
kroppsvisitation. Särskilt inte efter den definition som infördes 1993, som 
medger att väskor och andra föremål undersöks inom ramen för en 
kroppsvisitation. Faktum är att det har accepterats en dubbelreglering 
avseende undersökning av slutna väskor och liknande som någon bär med 
sig. Både beslut om kroppsvisitation och om husrannsakan kan ligga till 
grund för en sådan undersökning. Rent principiellt är dubbelregleringar på 
området inte önskvärt, främst med hänsyn till krav på tydlighet och klarhet. 
I praktiken ger överlappningen dock inte upphov till några problem, utan 
kan snarare sägas vara praktisk. En låst väska, medhavd av någon som skall 
bli föremål för kroppsvisitation, kan ju undersökas inom ramen för beslutet 
om kroppsvisitation.       
 
Inskränkningar i det grundlagsstadgade skyddet mot kroppsvisitation har 
gjorts huvudsakligen i RB, men även i en rad speciallagstiftningar. Den 
viktigaste av dessa torde vara PL, som ger polisen befogenhet att 
kroppsvisitera även utanför den brottsutredande verksamheten. Här ges bl.a. 
möjlighet till kroppsvisitation i samband med gripande eller 
omhändertagande, antingen av säkerhetsskäl eller för att fastställa 
identiteten på den omhändertagne. Nyligen har införts en lagändring som 
ger polisen befogenhet att utföra kroppsvisitation som syftar till att 
förebygga skadegörelsebrott. Det kan sägas att regeln i praktiken införts för 
att polisen skall kunna leta efter klotterutrustning på misstänkta klottrare. 
Tidigare har brottsförebyggande kroppsvisitation bara kunnat bli aktuellt vid 
brott mot liv och hälsa.   
 
När det gäller införandet av nya regler som inskränker ett fri- eller 
rättighetsskydd bör försiktighet iakttas, så att inskränkningen görs i enlighet 
med lag och rättsgrundsatser. Man kan, utan överdrift, påstå att den nya 
bestämmelsen inte infördes förhastat och utan föregående diskussioner.  
Frågan har varit uppe i flertalet lagstiftningsärende. Anledningen att ett 
införande inte har skett tidigare har varit just att man inte funnit det 
skadegörelseförebyggande intresset vägt tillräckligt tungt i förhållande till 
det grundlagsskyddade intresset. Lagrådet har varit, och är fortfarande, 
kritiskt inställt. I det sista lagstiftningsärendet, som sedermera ledde till 
lagstiftning, gjordes tyvärr ingen direkt bedömning från Lagrådets sida. 
Förslaget avfärdades bara genom att konstatera att det i lagrådsremissen inte 
redogjorts tillräckligt för ett ökat behov av den föreslagna bestämmelsen. 
Dessutom hänvisades till de principiella argument som framförts mot de 
tidigare lagförslagen. I propositionen till den nya regeln redogörs, enligt min 
mening tillfredsställande, för de åtgärder som under den senaste 
tioårsperioden vidtagits och som inte har visat något betydande positivt 
resultat i brottsutvecklingen avseende skadegörelse. Redogörelsen visar på 
att mer ingripande åtgärder måste vidtas för att komma tillrätta med 
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problemet med klottrande och annan skadegörelse. Att en liknande 
redogörelse inte gjorts i lagrådsremissen kan beklagas. Frågan är om 
Lagrådet i så fall hade gjort en annan bedömning, eller åtminstone en 
bedömning överhuvudtaget.   
 
En annan intressant diskussion som har förts är den om huruvida en mindre 
ingripande åtgärd varit tillräcklig för det avsedda syftet. Ett sådant förslag 
har varit en möjlighet att företa en form av ytlig kroppsvisitation istället för 
en fullständig sådan. En mycket viktig och adekvat invändning mot ett 
sådant förslag är att en sådan rätt svårligen kan användas effektivt. Den 
ytliga varianten får ses som en provisorisk åtgärd i förhållande till 
fullständig kroppsvisitation. Syftet med en ytlig kroppsvisitation kan sägas 
gå förlorat om man vid behov inte kan gå vidare och utföra den mer 
ingripande visitationen.  
 
För att BrB:s förverkanderegler skall kunna tillämpas effektivt, bör det 
finnas korresponderande regler om kroppsvisitation. Detta är också ett bra 
argument för en utvidgning av rätten att utföra kroppsvisitation. 
 
Om omständigheterna som exemplifieras i författningskommentaren till den 
nya regeln i PL föreligger, är risken, enligt min uppfattning, relativt liten för 
att många ”oskyldiga” kommer att bli föremål för kroppsvisitation som 
syftar till att förebygga skadegörelse. Enbart på den grunden att någon är, en 
för polisen känd, klottrare bör inte kunna föranleda kroppsvisitation. Inte 
heller att någon har en uppseendeväckande form på sin väska eller jacka. Att 
någon befinner sig i en miljö där det ofta klottras skall heller inte kunna 
ligga till grund för en kroppsvisitation. Men då flera omständigheter av detta 
slag föreligger, kan skälen sägas vara tillräckligt starka för att en 
kroppsvisitation skall vara motiverad.  
 
Den, i skrivande stund, senaste inskränkningen i skyddet mot 
kroppsvisitation trädde ikraft en månad efter ändringen i PL, och avsåg 
allmän inpasseringskontroll på anstalter och häkten. I detta 
lagstiftningsärende gjordes inte någon särskilt ingående avvägning mellan 
intresset av fri- och rättighetsskydd och säkerhetsintresset på anstalt och 
häkte. Argumentation och bedömningar utifrån RF:s fri- och rättighetsskydd 
förekom i mycket liten omfattning i propositionen.TP

136
PT Den nya regeln är 

mycket allmän och omfattar alla som passerar in på ett häkte under en viss 
period. Remissinstanserna var över lag positiva och majoriteten tillstyrkte 
förslaget. Sveriges advokatsamfund tillstyrkte förslaget i sig, men föreslog 
att advokater skulle undantas från regeln.TP

137
PT Lagrådet hade inget att erinra i 

sak mot förslaget.TP

138
PT Jag är inte heller kritisk till regleringen av allmän 

inpasseringskontroll i sig, men finner det anmärkningsvärt att lagstiftningen 
genomfördes utan diskussion av avvägningar i större omfattning, särskilt 
sett i förhållande till förfarandet inför ändringen i PL. Visserligen rör den 
allmänna inpasseringskontrollen upprätthållande av säkerhet och andra 
                                                 
TP

136
PT Prop 2003/04:3. 

TP

137
PT Ibid. s 23. 

TP

138
PT Ibid. bil. 6, s 56.   
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olägenheter i kriminalvårdens institutioner, som kan argumenteras utgöra ett 
tyngre vägande intresse än att förebygga skadegörelse genom klotter. Jag 
anser dock att det är en relevant reflexion att göra. En anledning till att man 
är mer restriktiv i ärendet med klottrare kan vara att det ofta rör sig om 
mycket unga människor som blir föremål för sådant ingripande. Detta är 
dock ett argument som förts fram i förvånansvärt liten omfattning.       
 
Avslutningsvis kan sägas att utvecklingen går emot alltmer omfattande 
inskränkningar i grundlagsskyddet. Så snart en inskränkning har gjorts, 
föreslås en ytterligare inskränkning. Troligtvis beror det främst på det ökade 
behovet att ge polisen, och i viss mån andra myndigheter, effektiva och 
verkningsfulla hjälpmedel för den brottsförebyggande och 
brottsbekämpande verksamheten.   
      



 48

Käll- och litteraturförteckning 

Offentligt tryck 

Förarbeten 

Betänkande 1988/89:JuU13 Förverkande vid skadegörelse. 
 
Betänkande 2003/04:JuU3 Åtgärder mot klotter och annan skadegörelse. 
 
Ds 1991:56 Ändrade regler om kroppsvisitation och kroppsbesiktning, m.m. 
 
Ds 2001:43 Åtgärder mot klotter 
 
NJA II 1943  
 
Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1973 med förslag till ny regeringsform 
och riksdagsordning m.m. 
 
Regeringens proposition 1975/76:209 Ändring i regeringsformen  
 
Regeringens proposition 1978/79:62 om ändring i lagen (1974:203) om 
kriminalvård i anstalt 
 
Regeringens proposition 1978/79:195 om förstärkt skydd för fri- och 
rättigheter m.m. 
 
Regeringens proposition 1983/84:111 Förslag till polislag m.m. 
 
Regeringens proposition 1983/84:187 om utredning av brott av barn under 
15 år  
 
Regeringens proposition 1986/87:115 om ändring i polislagen 
 
Regeringens proposition 1987/88:143 om ändring i brottsbalken, m.m. 
 
Regeringens proposition 1988/89:113 om ändring i brottsbalken (tjänstefel) 
 
Regeringens proposition 1988/89:124 om vissa tvångsmedelsfrågor 
 
Regeringens proposition 1993/94:24 med förslag till ändrade regler om 
kroppsvisitation och kroppsbesiktning, m.m. 
 
Regeringens proposition 1993/94:117 Inkorporering av Europakonventionen 
och andra fri- och rättighetsfrågor 
 



 49

Regeringens proposition 2002/03:138 Åtgärder mot klotter och annan 
skadegörelse 
 
Regeringens proposition 2003/04:3 Allmän inpasseringskontroll i vissa 
kriminalvårdsanstalter och häkten 
 
SOU 1938:44 Processlagberedningens förslag till rättegångsbalk 
 
SOU 1978:34 Förstärkt skydd av fri- och rättigheter. Betänkande av 
rättighetsskyddsutredningen. 
 
SOU 1995:47 Tvångsmedel enligt 27 och 28 kap. RB samt polislagen. 
Slutbetänkande av Polisrättsutredningen 
 
SOU 2003:74 Ökad effektivitet och rättssäkerhet i brottsbekämpningen. 
Delbetänkande av Beredningen för rättsväsendets utveckling 
 
 

JO:s ämbetsberättelser 

Redogörelse 1974, s 79 
 
Redogörelse 1985/86:1, s 123 
 
Redogörelse 1988/89:1, s 68 
 
Redogörelse 1989/90, s 53 
 
Redogörelse 1991/92:1, s 115   
 
Redogörelse 1992/93:JO1, s 204 
 
Redogörelse 1993/94:JO1, s 101 
 
Redogörelse 1995/96:JO1, s 112 
 
Redogörelse 2003/04:JO1, s 98 
 

Litteratur 

BRÅ-rapport 2000:3, Strategiska brott. Vilka brott förutsäger en fortsatt 
brottskarriär? Fritzes, Stockholm. 
 
Ekelöf, Per Olof, Bylund, Torleif, Boman, Robert, Rättegång, tredje häftet, 
Upplaga 6:3, Norstedts juridik, 1994. 
 
Bylund, Torleif, Tvångsmedel I, Personella tvångsmedel i straffprocessen, 
Iustus förlag, Uppsala, 1993. 



 50

 
Strömberg, Håkan. Sveriges författning, Artonde upplagan, 2003, 
Studentlitteratur. 
 
Fitger, Peter, Rättegångsbalken I, Del 2, Norstedts, Stockholm. 
 


	Kroppsvisitation
	Innehåll
	Sammanfattning
	Förord
	Förkortningar
	Inledning
	Introduktion
	Metod och material
	Syfte och frågeställningar
	Avgränsning
	Disposition

	Tvångsmedel
	Allmänt
	Begreppet tvångsmedel
	Led i myndighetsutövning
	Tvång
	Direkt och indirekt tvång

	Synbara och kännbara verkningar
	Samtycke och begäran

	Straffprocessuella tvångsmedel
	Svensk rätt
	Regeringsformen
	Legalitetsprincipen
	Övriga principer i RF

	Rättegångsbalken
	Ändamålsprincipen
	Behovsprincipen
	Proportionalitetsprincipen


	Internationella instrument

	Kroppsvisitation enligt RB
	Allmänt
	Begreppet kroppsvisitation
	Dagens definition
	Ytlig kroppsvisitation
	Avgränsning gentemot kroppsbesiktning
	Avgränsning gentemot husrannsakan

	Beslutsordning
	Förutsättningar för användande
	Västerviksfallet 1991
	Landskronafallet 1992
	Stockholmsfallet 1993

	Kroppsvisitation av annan än den misstänkte
	Förfarandet vid kroppsvisitation

	Kroppsvisitation enligt PL
	Allmänt
	Fara i dröjsmål
	Kroppsvisitation för att förebygga skadegörelse
	Klotterproblemet
	Tidigare lagförslag
	Den nya bestämmelsen
	Remissinstansernas yttranden
	Lagrådets yttrande
	Utskottsbetänkandet


	Förslag till utvidgad rätt till kroppsvisitation

	Kroppsvisitation enligt KvaL och HäkL
	Kroppsvisitation av intagen
	Kroppsvisitation av besökare
	Kroppsvisitation av personal m. fl.

	Kroppsvisitation enligt övrig speciallagstiftning
	Allmänt
	Kroppsvisitation av unga
	Polis och tulltjänstemän
	Säkerhetskontroll i domstol och riksdag
	På militärförläggning eller vårdinrättning

	Analys och avslutande kommentarer
	Käll- och litteraturförteckning
	Offentligt tryck
	Förarbeten
	JO:s ämbetsberättelser

	Litteratur



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings true
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue true
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d0061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f0020006500200069006d0070007200650073007300e3006f00200061006400650071007500610064006100730020007000610072006100200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650072002000650067006e006500640065002000740069006c0020007000e5006c006900640065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e00200064006900650020006700650073006300680069006b00740020007a0069006a006e0020006f006d0020007a0061006b0065006c0069006a006b006500200064006f00630075006d0065006e00740065006e00200062006500740072006f0075007700620061006100720020007700650065007200200074006500200067006500760065006e00200065006e0020006100660020007400650020006400720075006b006b0065006e002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200071007500650020007000650072006d006900740061006e002000760069007300750061006c0069007a006100720020006500200069006d007000720069006d0069007200200063006f007200720065006300740061006d0065006e0074006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200065006d00700072006500730061007200690061006c00650073002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f006900740020006c0075006f006400610020006a0061002000740075006c006f00730074006100610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e0020006500730069006b0061007400730065006c00750020006e00e400790074007400e400e40020006c0075006f00740065007400740061007600610073007400690020006c006f00700070007500740075006c006f006b00730065006e002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000610064006100740074006900200070006500720020006c00610020007300740061006d00700061002000650020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e006500200064006900200064006f00630075006d0065006e0074006900200061007a00690065006e00640061006c0069002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000700061007300730065007200200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f600720020007000e5006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b0072006900660074002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e007400730020007300750069007400610062006c006500200066006f0072002000720065006c006900610062006c0065002000760069006500770069006e006700200061006e00640020007000720069006e00740069006e00670020006f006600200062007500730069006e00650073007300200064006f00630075006d0065006e00740073002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


